
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ครุภัณฑ์การแพทย์ 14,000.00          14,000.00          เฉพาะเจาะจง บจ.แล็บมาสเตอร์แอด๊วานซ์(14,000.00) บจ.แล็บมาสเตอร์แอด๊วานซ์(14,000.00) สืบราคาจากส านกังบประมาณ 9  ตุลาคม  2562

2 ครุภัณฑ์การแพทย์ 50,000.00          50,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โอลีฟอปุกรณ์ทางแพทย์(50,000.00) บจ.โอลีฟอปุกรณ์ทางแพทย์(50,000.00) สืบราคาจากส านกังบประมาณ 10  ตุลาคม  2562

3 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 2,529.00           2,529.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,529) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,529) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  ตุลาคม  2562

4 จ้างซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลุกสร้าง 58,600.00          58,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคูณทรัพย์(58,600.00) ร้านคูณทรัพย์(58,600.00) สืบราคาจากทอ้งตลาด 3  ตุลาคม  2562

5 จ้างบริการขนย้ายขยะติดเชือ้ 11,448.00          11,448.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สเรืองโรจนส์ระบรีุ(11,448.00) หจก.สเรืองโรจนส์ระบรีุ(11,448.00) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  ตุลาคม  2562

6 จ้างเหมาบริการอืน่ 350.00              350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคูเมืองการพมิพ์(350.00) ร้านคูเมืองการพมิพ์(350.00) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 9  ตุลาคม  2562

7 วัสดุกอ่สร้าง 3,258.00           3,258.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(3,258.00) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(3,258.00) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  ตุลาคม  2562

8 วัสดุคอมพวิเตอร์ 6,225.00           6,225.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส(6,225.00) หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส(6,225.00) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  ตุลาคม  2562

9 จ้างเหมาบริการอืน่(ระบบ Nurse Call) 71,476.00          71,476.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยศิลปโ์ทรทศัน์(71,476.00) ร้านชัยศิลปโ์ทรทศัน์(71,476.00) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 9  ตุลาคม  2562

10 จ้างเหมาบริการอืน่(ระบบ Nurse Call) 27,927.00          27,927.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยศิลปโ์ทรทศัน์(27,927.00) ร้านชัยศิลปโ์ทรทศัน์(27,927.00) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 9  ตุลาคม  2562

11 จ้างเหมาบริการอืน่(ระบบคิว) 99,500.00          99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นโีอเนต็เวิร์ค สแกน จ ากดั(99,500) บริษทั นโีอเนต็เวิร์ค สแกน จ ากดั(99,500) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 15  ตุลาคม  2562

12 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 24,580.00          24,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนต้ีิ ไอท ีซิสเต็ม จ ากดั(24,580) บริษทั ยูนต้ีิ ไอท ีซิสเต็ม จ ากดั(24,580) สืบราคาจากส านกังบประมาณ 7  ตุลาคม  2562

13 ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 57,560.00          57,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนต้ีิ ไอท ีซิสเต็ม จ ากดั(57,560) บริษทั ยูนต้ีิ ไอท ีซิสเต็ม จ ากดั(57,560) สืบราคาจากส านกังบประมาณ 8  ตุลาคม  2562

14 ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 28,780.00          28,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนต้ีิ ไอท ีซิสเต็ม จ ากดั(28,780) บริษทั ยูนต้ีิ ไอท ีซิสเต็ม จ ากดั(57,560) สืบราคาจากส านกังบประมาณ 11  ตุลาคม  2562

15 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 2,930.00           2,930.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,930) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,930) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  ตุลาคม  2562

16 วัสดุกอ่สร้าง 764.00              764.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(764) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(764) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 15  ตุลาคม  2562

17 วัสดุกอ่สร้าง 364.00              364.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(364) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(364) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  ตุลาคม  2562

18 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,100.00           1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอูจ่าริยะมา&เลามนต์เซอร์วิส(1,100) ร้านอูจ่าริยะมา&เลามนต์เซอร์วิส(1,100) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 18  ตุลาคม  2562

19 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,850.00           1,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟา้บรีุรัมย์(1,850) หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟา้บรีุรัมย์(1,850) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  ตุลาคม  2562

20 วัสดุกอ่สร้าง 4,500.00           4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย(4,500) หจก.เรืองแสงไทย(4,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  ตุลาคม  2562

21 ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 13,925.00          13,925.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟา้บรีุรัมย์(13,925) หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟา้บรีุรัมย์(13,925) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  ตุลาคม  2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม

โรงพยาบาลแคนดง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1)
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22 จ้างเหมาบริการอืน่ 200.00              200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคูเมืองการพมิพ์(200) ร้านคูเมืองการพมิพ์(200) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 24  ตุลาคม  2562

23 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 785.00              785.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(785) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(785) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 25  ตุลาคม  2562

24 จ้างเหมาบริการอืน่ 9,400.00           9,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทันาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี(9400) บริษทันาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี(9400) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 18  ตุลาคม  2562

25 วัสดุอืน่ 1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพยีว เมดิคอล พลัซ(1500) บริษทั เพยว เมดิคอล พลัซ(1500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 7  ตุลาคม  2562

26 วัสดุส านกังาน 1,710.00           1,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม้นท์(1,710) บริษทัผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม้นท์(1,710) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 10  ตุลาคม  2562

27 วัสดุงานบา้นงานครัว 11,700.00          11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ก้ าหมงเคร่ืองครัว จ ากดั(11,700) บริษทั ก้ าหมงเคร่ืองครัว จ ากดั(11,700) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  ตุลาคม  2562

28 วัสดุงานบา้นงานครัว 10,802.00          10,802.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ก้ าหมงเคร่ืองครัว จ ากดั(10,802) บริษทั ก้ าหมงเคร่ืองครัว จ ากดั(10,802) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  ตุลาคม  2562

29 วัสดุงานบา้นงานครัว 9,822.60           9,822.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากดั(9,822.60)บริษทั สยามยูเนีย่นเคมีคอล จ ากดั(9,822.60) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 7  ตุลาคม  2562

30 วัสดุคอมพวิเตอร์ 6,500.00           6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทเีคซัพพลาย(6,500) ร้านทเีคซัพพลาย(6,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  ตุลาคม  2562

31 วัสดุส านกังาน 11,094.00          11,094.00 เฉพาะเจาะจงบริษทั ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม้นท ์จ ากดั(11,094)บริษทั ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม้นท ์จ ากดั(11,094)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  ตุลาคม  2562

32 วัสดุงานบา้นงานครัว 5,370.00           5,370.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค(5,370) หจก.วิสาเทค(5,370) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  ตุลาคม  2562

33 วัสดุงานบา้นงานครัว 5,600.00           5,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค(5,600) หจก.วิสาเทค(5,600) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  ตุลาคม  2562

34 วัสดุส านกังาน 10,500.00          10,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน(10,500) หจก.ภาสิน(10,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  ตุลาคม  2562

35 วัสดุงานบา้นงานครัว 17,894.00          17,894.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ก้ าหมงเคร่ืองครัว จ ากดั(17,894) บริษทั ก้ าหมงเคร่ืองครัว จ ากดั(17,894) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  ตุลาคม  2562

36 วัสดุอืน่ 8,100.00           8,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธนาพนัธ์ุไม้(8,100) ร้านยุทธนาพนัธ์ุไม้(8,100) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  ตุลาคม  2562

37 วัสดุอปุโภคบริโภค 3,060.00           3,060.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทย.บา้นหนองแวง(3,060) โรงน้ าด่ืม กทย.บา้นหนองแวง(3,060) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  ตุลาคม  2562

38 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 38,951.10          38,951.10 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นคิมแคนดง(38,951.10) สหกรณ์นคิมแคนดง(38,951.10) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  ตุลาคม  2562

39 ค่าจ้างเหมาบริการระบบแพค็ 22,000.00          22,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ทจีีแอล เมดิคัล ซิสเต็ม(22,000) บจ.ทจีีแอล เมดิคัล ซิสเต็ม(22,000) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 31  ตุลาคม  2562

40 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซันนี ่ดี จ ากดั(30,000) บริษทั ซันนี ่ดี จ ากดั(30,000) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 21  ตุลาคม  2562

41 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่(ประกอบอาหารเช้า) 15,020.00          15,020.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี  สุนา(15,020) นางสาวมยุรี  สุนา(15,020) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 31  ตุลาคม  2562

42 Losartan 50 mg. 21,000.00          33,000.00          เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.004/63  2/10/2562
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43 Ampicillin 1 Gm. 4,800.00           4,800.00           จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากว่า 5 พนับาทบจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.005/63  2/10/2562

44 Vittamin C 50 mg. 2,600.00           2,600.00           เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517) บจ.พาตาร์แลบ(2517) ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.006/63  2/10/2562

45 เวชภัณฑ์ ๒ รายการ 5,640.00           5,640.00           เจาะจง (ข) บจ.ท.ีโอ. เคมีคอลส์(1979) บจ.ท.ีโอ. เคมีคอลส์(1979) ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.007/63  2/10/2562

46 Penicillin v 400000 unit 2,274.00           2,274.00           เจาะจง (ข) บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.005/63  2/10/2562

47 Fluoxetin 20 mg. 6,500.00           7,597.50           เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก บจ.บางกอก ดรัก ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.008/63  2/10/2562

48 Metronidazole 500 mg. INJ. 4,260.00           4,260.00           เจาะจง (ข) หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.009/63  2/10/2562

49 เวชภัณฑ์ยา ๑๖ รายการ 78,410.50          78,410.50          เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560  001/2563    2/10/2562

50 Lorazepam 0.5 mg. 3,300.00           3,300.00           จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากว่า 5 พนับาทบจ.โกลบอลฟาร์ม บจ.โกลบอลฟาร์ม ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.010/63  2/10/2562

51 Mixtard insulin 300u/3ml. 50,570.00          50,771.50          เจาะจง (ข) บจ.คอสม่า เทรดด้ิง บจ.คอสม่า เทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.011/63  2/10/2562

52 เวชภัณฑ์ยา ๓ รายการ 27,594.00          27,594.00          เจาะจง (ข) บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.012/63  2/10/2562

53 เวชภัณฑ์ยา ๒ รายการ 5,778.00           5,778.00           เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.013/63  2/10/2562

54 risperidone 2 mg. 500's 15,960.00          15,960.00          เจาะจง (ข) บจ.นวิฟาร์มา(ประเทศไทย) บจ.นวิฟาร์มา(ประเทศไทย) ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.014/63  2/10/2562

55 Phenytoin 100 mg. 32,956.00          32,956.00          เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.016/63  2/10/2562

56 Calcium polystyrene sulfonate 5 gm. 9,000.00           9,000.00           เจาะจง (ข) บจ.มาสุ บจ.มาสุ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.015/63  2/10/2562

57 เวชภัณฑ์ยา ๒ รายการ 9,497.00           9,497.00           เจาะจง (ข) บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.016/63  2/10/2562

58 Nicardipine 2 mg./amp. 5,600.00           5,600.00           เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.017/63  2/10/2562

59 DT vaccine 1 dose/amp 2,800.00           2,800.00           จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากว่า 5 พนับาทบจ.ไบโอวาลิส บจ.ไบโอวาลิส ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.018/63  2/10/2562

60 Gemfibrozil 300 mg. 5,760.00           5,760.00           เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.019/63  2/10/2562

61 warfarin 2 mg. 7,000.00           7,000.00           เจาะจง (ข) บจ.เอสพเีอส เมดิคอล บจ.เอสพเีอส เมดิคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.020/63  2/10/2562

62 Griseofulvin 500 mg. 4,000.00           4,000.00           จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากว่า 5 พนับาทบจ.ยูโทเปี้ยน บจ.ยูโทเปี้ยน ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.021/63  2/10/2562

63 Paracetamol 500 mg. 8,100.00           8,100.00           เจาะจง (ข) บจ.โมเดิร์น ฟาร์มา บจ.โมเดิร์น ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.022/63  2/10/2562
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64 ยาน้ าแกไ้อ 60 ml. 8,000.00           8,000.00           เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว บจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.023/63  2/10/2562

65 เวชภัณฑ์ยา ๓ รายการ 18,457.50          18,457.50          เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.024/63  2/10/2562

66 Clindamycin 4 ml. INJ. 6,800.00           6,800.00           เจาะจง (ข) บจ.พรอส ฟาร์มา บจ.พรอส ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.025/63  2/10/2562

67 Neomycin+polymycin B 10 ml. 10,000.00          10,000.00          เจาะจง (ข) บจ.แสงไทยเมดิคอล บจ.แสงไทยเมดิคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.026/63  2/10/2562

68 95% Alcohol 450 ml. 2,000.00           2,000.00           จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากว่า 5 พนับาทโรงงานเภสัชกรรมทหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.027/63  2/10/2562

69 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8,600 8,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  แกรนด์ไบโอเทค บจ.  แกรนด์ไบโอเทค เพื่อสนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ15-Oct-62

70 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 36,000 36,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เพื่อสนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ15-Oct-62

71 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,200 7,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บลูสกายไบโอเทค บจ. บลูสกายไบโอเทค เพื่อสนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ15-Oct-62

72 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12,900 12,900 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  แลบมาสเตอร์ แอด็วานซ์ บจ.  แลบมาสเตอร์ แอด็วานซ์ เพื่อสนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ15-Oct-62

73 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 94,480 94,480 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ15-Oct-62

74 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ15-Oct-62

75 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 43,595 43,595 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ15-Oct-62

76 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,400 6,400 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ15-Oct-62

77 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 44,050 44,050 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก เพื่อสนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ15-Oct-62

78 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17,500 17,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก เพื่อสนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ15-Oct-62

79 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16,000 16,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก เพื่อสนบัสนนุการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ15-Oct-62

80 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 31,928.80 31,928.80 เฉพาะเจาะจง 31,928.80 บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ เสนอราคาตามข้อตกลง 31-Oct-62

81 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง 5,000.00 บริษทัพนมรุ้ง เฮลทแ์คร์ เสนอราคาตามข้อตกลง 31-Oct-62

82 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 43,200.00          43,200.00 เฉพาะเจาะจง 43,200.00 บริษทั เอน็ ท ีท ีมาร์เกต็ต้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง 31-Oct-62

83 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 26,135.00          26,135.00 เฉพาะเจาะจง 26,135.00 บริษทั เอฟ ซี พี เสนอราคาตามข้อตกลง 31-Oct-62

84 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,605.00          11,605.00 เฉพาะเจาะจง 11,605.00 หุ้นส่วนจ ากดั กรีน เอม็ ดี เสนอราคาตามข้อตกลง 31-Oct-62
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85 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,088.75           7,088.75 เฉพาะเจาะจง 7,088.75 บริษทั แจ๊กเจีย อตุสาหกรรม เสนอราคาตามข้อตกลง 31-Oct-62

86 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,966.00           6,966.00 เฉพาะเจาะจง 6,966.00 หุ้นส่วนจ ากดั อเิลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามข้อตกลง 31-Oct-62

87 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 18,512.00          18,512.00 เฉพาะเจาะจง 18,512.00 บริษทั บอร์เนยีว เมดิคัล เสนอราคาตามข้อตกลง 31-Oct-62

88 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,511.40           7,511.40 เฉพาะเจาะจง 7,511.40 บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง 31-Oct-62

89 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,420.00           6,420.00 เฉพาะเจาะจง 6,420.00 บริษทั ดีเคเอสเอช เสนอราคาตามข้อตกลง 31-Oct-62

90 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 19,476.00          19,476.00 เฉพาะเจาะจง 19,476.00 บริษทั ดีเคเอสเอช เสนอราคาตามข้อตกลง 31-Oct-62

91 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,500.00           7,500.00 เฉพาะเจาะจง 7,500.00 บริษทั เอน็ ท ีท ีมาร์เกต็ต้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง 31-Oct-62

92 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,368.00           6,368.00 เฉพาะเจาะจง 6,368.00 บริษทั บอร์เนยีว เมดิคัล เสนอราคาตามข้อตกลง 29-Nov-62

93 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,078.50           8,078.50 เฉพาะเจาะจง 8,078.50 บริษทั แจ๊กเจีย อตุสาหกรรม เสนอราคาตามข้อตกลง 29-Nov-62

94 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,109.36          10,109.36 เฉพาะเจาะจง 10,109.36 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา เสนอราคาตามข้อตกลง 29-Nov-62

95 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,720.00          10,720.00 เฉพาะเจาะจง 10,720.00 บริษทัไซเอนซ์ เมด เสนอราคาตามข้อตกลง 29-Nov-62

96 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,900.00          12,900.00 เฉพาะเจาะจง 12,900.00 บริษทั เอน็ ท ีท ีมาร์เกต็ต้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง 29-Nov-62

97 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,295.00          12,295.00 เฉพาะเจาะจง 12,295.00 บริษทั อคัรวินท ์เอน็เตอร์ไพร์ส เสนอราคาตามข้อตกลง 29-Nov-62

98 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,300.00           5,300.00 เฉพาะเจาะจง 5,300.00 หุ้นส่วนจ ากดั กรีน เอม็ ดี เสนอราคาตามข้อตกลง 29-Nov-62

99 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 615.00              615.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(615) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(615) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  พฤศจิกายน  2562

100 วัสดุกอ่สร้าง 2,720.00           2,720.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,720) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,720) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  พฤศจิกายน  2562

101 จ้างเหมาบริการอืน่ 6,720.55           6,720.55           เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยกอ่สร้าง ทซีี(6,720.55) หจก.ธงชัยกอ่สร้าง ทซีี(6,720.55) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 6  พฤศจิกายน  2562

102 จ้างซ่อมแซมระบบบ าบดัน้ าเสีย 280,000.00        280,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เถ้าแกนอ้ยกอ่สร้าง(280,000) หจก.เถ้าแกนอ้ยกอ่สร้าง(280,000) สืบราคาจากทอ้งตลาด 6  พฤศจิกายน  2562

103 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 3,218.00           3,218.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟา้บรีุรัมย์(3,218) หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟา้บรีุรัมย์(3,218) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  พฤศจิกายน  2562

104 จ้างบริการขนย้ายขยะติดเชือ้ 10,872.00          10,872.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ(10,872) หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ(10,872) สืบราคาจากทอ้งตลาด 8  พฤศจิกายน  2562

105 จ้างเหมาบริการอืน่(ก าจัดปลวก) 14,980.00          14,980.00          เฉพาะเจาะจงบริษทั เฟร์ิสคลาส เพส คอนโทรล จ ากดั(14,980)บริษทั เฟร์ิสคลาส เพส คอนโทรล จ ากดั(14,980)สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 8  พฤศจิกายน  2562
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106 ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 3,500.00           3,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอเีล็คโทรนคิ(3,500) หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอเีล็คโทรนคิ(3,500) สืบราคาจากทอ้งตลาด 6  พฤศจิกายน  2562

107 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 3,968.00           3,968.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย(3968) หจก.เรืองแสงไทย สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  พฤศจิกายน  2562

108 จ้างเหมาบริการอืน่(ผ้าม่าน) 40,000.00          40,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสิริผ้าม่าน(40,000) ร้านสิริผ้าม่าน(40,000) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 8  พฤศจิกายน  2562

109 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านกังาน 5,700.00           5,700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแบมบอลเจริญการเบาะ(5,700) ร้านแบมบอลเจริญการเบาะ(5,700) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 13  พฤศจิกายน  2562

110 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 30,000.00          30,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ทซีีเอส เซลส์แอนด์เซอร์วิส(30,000) หจก.ทซีีเอส เซลส์แอนด์เซอร์วิส(30,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  พฤศจิกายน  2562

111 จ้างเหมาบริการอืน่ 94,859.13          94,859.13          เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยกอ่สร้างทซีี(94,859.13) หจก.ธงชัยกอ่สร้างทซีี(94,859.13) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 18  พฤศจิกายน  2562

112 จ้างบริการตรวจเช็คเคร่ืองนึง่ 5,000.00           5,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.น าวิวัฒนก์ารช่าง จ ากดั(5,000) บ.น าวิวัฒนก์ารช่าง จ ากดั(5,000) สืบราคาจากทอ้งตลาด 19  พฤศจิกายน  2562

113 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านกังาน 5,500.00           5,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.บรีุรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากดั(5,500) บ.บรีุรัมย์เซอร์วิส โอเอ จ ากดั(5,500) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 19  พฤศจิกายน  2562

114 วัสดุการเกษตร 3,420.00           3,420.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย(3,420) หจก.เรืองแสงไทย(3,420) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6  พฤศจิกายน  2562

115 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 280.00              280.00              เฉพาะเจาะจง บจก.สิริบรีุรัมย์(280) บจก.สิริบรีุรัมย์(280) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  พฤศจิกายน  2562

116 วัสดุงานบา้นงานครัว 4,500.00           4,500.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(4,500) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(4,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 13  พฤศจิกายน  2562

117 ค่าจ้าง Care giver 600.00              600.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัทรพร  ยินรัมย์(600) นางสาวนภัทรพร  ยินรัมย์(600) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 19  พฤศจิกายน  2562

118 ค่าจ้าง Care giver 600.00              600.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวระย้า  ศรีกลุา(600) นางสาวระย้า  ศรีกลุา(600) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 19  พฤศจิกายน  2562

119 ค่าจ้าง Care giver 600.00              600.00              เฉพาะเจาะจง นางกระจาย  ใหย่รัมย์(600) นางกระจาย  ใหย่รัมย์(600) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 19  พฤศจิกายน  2562

120 ค่าจ้าง Care giver 600.00              600.00              เฉพาะเจาะจง นางเพยีร  ศรีหาบตุร(600) นางเพยีร  ศรีหาบตุร(600) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 19  พฤศจิกายน  2562

121 ค่าจ้าง Care giver 600.00              600.00              เฉพาะเจาะจง นางสนทิ  หมืน่หนา้(600) นางสนทิ  หมืน่หนา้(600) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 19  พฤศจิกายน  2562

122 ค่าจ้าง Care giver 600.00              600.00              เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์  ยีรัมย์(600) นางสาววราภรณ์  ยีรัมย์(600) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 19  พฤศจิกายน  2562

123 ค่าจ้าง Care giver 600.00              600.00              เฉพาะเจาะจง นางบ าเพญ็  ยานรัมย์(600) นางบ าเพญ็  ยานรัมย์(600) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 19  พฤศจิกายน  2562

124 ค่าจ้าง Care giver 1,500.00           1,500.00           เฉพาะเจาะจง นายสม  ด าริห์(1,500) นายสม  ด าริห์(1,500) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 19  พฤศจิกายน  2562

125 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่(ปา้ยทางเข้าโรงพยาบาล) 99,300.00          99,300.00          เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพ โฆษณา(99,300) ร้านกรุงเทพ โฆษณา(99,300) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 16  พฤศจิกายน  2562

126 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ 800.00              800.00              เฉพาะเจาะจง ร้านคูเมืองการพมิพ์(800) ร้านคูเมืองการพมิพ์(800) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 19  พฤศจิกายน  2562
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127 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 420.00              420.00              เฉพาะเจาะจง ร้านวรภัทรมอเตอร์(420) ร้านวรภัทรมอเตอร์(420) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  พฤศจิกายน  2562

128 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3,250.00           3,250.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(3,250) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(3,250) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  พฤศจิกายน  2562

129 ครุภัณฑ์ส านกังาน 1,790.00           1,790.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,790)) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,790)) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  พฤศจิกายน  2562

130 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 31,070.00          31,070.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(31,070) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(31,070) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  พฤศจิกายน  2562

131 ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 5,390.00           5,390.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอเีล็คโทรนคิ(5,390) หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอเีล็คโทรนคิ(5,390) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  พฤศจิกายน  2562

132 ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 58,500.00          58,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อเิลฟเว่น พลัซ(58,500) หจก.อเิลฟเว่น พลัซ(58,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  พฤศจิกายน  2562

133 ครุภัณฑ์ส านกังาน 1,790.00           1,790.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,790) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,790) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 25  พฤศจิกายน  2562

134 วัสดุกอ่สร้าง 5,120.00           5,120.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(5,120) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(5,120) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  พฤศจิกายน  2562

135 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านกังาน 2,500.00           2,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแบมบอลเจริญการเบาะ(2,500) ร้านแบมบอลเจริญการเบาะ(2,500) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 27  พฤศจิกายน  2562

136 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 105,250.00        105,250.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อเิลฟเว่น พลัซ(105,250) หจก.อเิลฟเว่น พลัซ(105,250) สืบราคาจากทอ้งตลาด 29  พฤศจิกายน  2562

137 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 310.00              310.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(310) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(310) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  พฤศจิกายน  2562

138 ซ้ือวัสดุอืน่ 9,900.00           9,900.00           เฉพาะเจาะจง บ.พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค(9,900) บ.พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค(9,900) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  พฤศจิกายน  2562

139 วัสดุส านกังาน 18,965.00          18,965.00          เฉพาะเจาะจง บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม้นท ์จ ากดั(18,965)บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อคิวิปเม้นท ์จ ากดั(18,965) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 26  พฤศจิกายน  2562

140 วัสดุงานบา้นงานครัว 8,535.00           8,535.00           เฉพาะเจาะจง บ.ก้ าหมงเคร่ืองครัว จ ากดั(8,535) บ.ก้ าหมงเคร่ืองครัว จ ากดั(8,535) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  พฤศจิกายน  2562

141 วัสดุส านกังาน 1,490.00           1,490.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส(1,490) หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส(1,490) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  พฤศจิกายน  2562

142 วัสดุส านกังาน 1,180.00           1,180.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นเิจอร์(1,180) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นเิจอร์(1,180) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 26  พฤศจิกายน  2562

143 ครุภัณฑ์ส านกังาน 2,354.00           2,354.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,354) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,354) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  พฤศจิกายน  2562

144 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,158.00           1,158.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,158) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,158) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  พฤศจิกายน  2562

145 วัสดุกอ่สร้าง 390.00              390.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(390) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(390) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  พฤศจิกายน  2562

146 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6 รายการ 21,790.00          22,042.50          เจาะจง (ข) หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.028/63   1/11/2562

147 Levodopa+carbidopa 250/25mg. 100's 18,190.00          20,850.00          เจาะจง (ข) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.029/63   1/11/2562
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148 Sodamint 300 mg. 2,340.00           2,340.00           จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากว่า 5 พนับาทบจ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ บจ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.030/63   1/11/2562

149 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  3 รายการ 21,700.00          21,700.00          เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517) บจ.พาตาร์แลบ(2517) ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.031/63   1/11/2562

150 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  2 รายการ 2,420.00           2,420.00           จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากว่า 5 พนับาทบจ.สหแพทย์เภสัช บจ.สหแพทย์เภสัช ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.032/63   1/11/2562

151 Glycerine borax 15 ml. 1,980.00           1,980.00           จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากว่า 5 พนับาทบจ.วิทยาศรม บจ.วิทยาศรม ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.033/63   1/11/2562

152 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  2 รายการ 6,650.00           6,950.00           เจาะจง (ข) บจ.โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ บจ.โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.034/63   1/11/2562

153 Urea cream 10% 7,600.00           7,600.00           เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก บจ.บางกอก ดรัก ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.035/63   1/11/2562

154 Tramadol 50 mg. 100 's 2,250.00           2,250.00           จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากว่า 5 พนับาทบจ.นวิไลฟ ์ฟาร์ม่า บจ.นวิไลฟ ์ฟาร์ม่า ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.037/63   1/11/2562

155 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  4 รายการ 11,590.00          15,692.00          เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.038/63   1/11/2562

156 Sodium chloride 600 mg. 1000's 2,889.00           2,889.00           จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากว่า 5 พนับาทบจ.โอ ท ีซี ซัพพลาย บจ.โอ ท ีซี ซัพพลาย ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.039/63   1/11/2562

157 MST 10 mg. 30's 3,500.00           3,500.00           จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากว่า 5 พนับาทสนง.อย.กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพติด สนง.อย.กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพติด ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.040/63   1/11/2562

158 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  2 รายการ 14,400.00          14,420.00          เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว บจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.042/63   1/11/2562

159 Medroxyprogesterone INJ. 150mg./3ml. 1,900.00           1,900.00           จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากว่า 5 พนับาทบจ.ยูเมด้า บจ.ยูเมด้า ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.043/63   1/11/2562

160 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  2 รายการ 38,940.00          60,030.00          เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลิเทรดด้ิง บจ.เซ็นทรัลโพลิเทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.044/63   1/11/2562

161 Glipizide 5 mg. 11,200.00          18,400.00          เจาะจง (ข) บจ.พร็อพเพอร์ต้ี เคมี บจ.พร็อพเพอร์ต้ี เคมี ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.045/63   1/11/2562

162 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  8 รายการ 107,760.00        107,760.00        เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.046/63   1/11/2562

163 seretide MDI 25/125 17,120.00          23,968.00          เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.047/63   6/11/2562

164 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  3 รายการ 18,805.00          18,805.00          เจาะจง (ข) บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.048/63   6/11/2562

165 Mixtard 30/70 38,900.00          39,055.00          เจาะจง (ข) บจ.คอสม่า เทรดด้ิง บจ.คอสม่า เทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.049/63   6/11/2562

166 Budesonide MDI 200mcg/dose 12,840.00          13,144.50          เจาะจง (ข) บจ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล บจ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.050/63   6/11/2562

167 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  2 รายการ 10,860.50          12,186.30          เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.051/63   6/11/2562

168 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  2 รายการ 12,000.00          12,000.00          เจาะจง (ข) บจ.มาสุ บจ.มาสุ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.052/63   6/11/2562
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169 dextrometrophan 15 mg. 500's 7,600.00           7,600.00           เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก บจ.บางกอก ดรัก ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.053/63   6/11/2562

170 Rabies vaccine 2.5 iu/dose 26,000.00          31,565.00          เจาะจง (ข) บจ.ไบโอวาลิส บจ.ไบโอวาลิส ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.054/63   6/11/2562

171 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  2 รายการ 26,820.00          41,600.00          เจาะจง (ข) บจ.โมเดิร์น ฟาร์มา บจ.โมเดิร์น ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.055/63  6/11/2562

172 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  2 รายการ 4080 4,080.00 เจาะจง (ข) บจ.โปลิฟาร์ม บจ.โปลิฟาร์ม ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.056/63   6/11/2562

173 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  2 รายการ 8475 13,225.00 เจาะจง (ข) บจ.เอสพเีอส เมดิคอล บจ.เอสพเีอส เมดิคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.057/63  6/11/2562

174 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  2 รายการ 12240 12,240.00 เจาะจง (ข) บจ.ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ บจ.ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.058/63  6/11/2562

175 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  3 รายการ 16060 22,980.00 เจาะจง (ข) บจ.ท.ีโอ. เคมีคอลส์(1979) บจ.ท.ีโอ. เคมีคอลส์(1979) ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.059/63  6/11/2562

176 Glucose 50% 50ml. 5100 5,100.00 เจาะจง (ข) บจ.เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) บจ.เอ.เอน็.บ.ี ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.060/63  6/11/2562

177 Ampicillin sod. 1 Gm. 9600 10,800.00 เจาะจง (ข) บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.061/63  6/11/2562

178 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  3 รายการ 38940 50,250.00 เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อนิดัสตร้ี บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อนิดัสตร้ี ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.062/63  6/11/2562

179 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,000 6,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ19-Nov-62

180 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 37,500 37,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ19-Nov-62

181 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,500 10,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ19-Nov-62

182 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,000 6,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ19-Nov-62

183 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 27,000 27,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ19-Nov-62

184 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,800 10,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บลูสกายไบโอเทค บจ. บลูสกายไบโอเทค เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ19-Nov-62

185 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 62,850 62,850 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ19-Nov-62

186 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 93,435 93,435 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ19-Nov-62

187 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12,300 12,300 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอ็มพีเม็ดกรุ๊ป บจ. เอ็มพีเม็ดกรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ19-Nov-62

188 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22,500 22,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ19-Nov-62

189 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9,700 9,700 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอ็มพีเม็ดกรุ๊ป บจ. เอ็มพีเม็ดกรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ19-Nov-62


