
แบบ สขร. 1

งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

ธ.ค วัสดุ-ครภัุณฑ์ ฝ่ายบรหิาร 632,470.25          

1 จา้งเหมาบริการอื่น 850.00                 850.00          เฉพาะเจาะจง ร้านคูเมืองการพิมพ์(850) ร้านคูเมืองการพิมพ(์850) สืบราคาจากการจา้งย้องหลัง 8  ธันวาคม  2563
2 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 568.00                 568.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(568) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(568) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  ธันวาคม  2563
3 จา้งบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ 9,924.00               9,924.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบุรี(9,924) หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบุรี(9,924) สืบราคาจากการจา้งย้องหลัง 8  ธันวาคม  2563
4 จา้งเหมาบริการอื่น 100.00                 100.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์100) ร้านนาวาดีไซน(์100) สืบราคาจากการจา้งย้องหลัง 14  ธันวาคม  2563
5 จา้งเหมาบริการอื่น 200.00                 200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์200) ร้านนาวาดีไซน(์200) สืบราคาจากการจา้งย้องหลัง 14  ธันวาคม  2563
6 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 9,822.60               9,822.60        เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากดั(9,822.60) บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากดั(9,822.60) สืบราคาจากการจา้งย้องหลัง 14  ธันวาคม  2563
7 ซ้ือวัสดุอื่น 1,200.00               1,200.00        เฉพาะเจาะจง หจก.คูเมืองบางพระกอ่สร้าง(1,200) หจก.คูเมืองบางพระกอ่สร้าง(1,200) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 15  ธันวาคม  2563
8 ซ้ือครุภัณฑ์สนาม 31,565.00             31,565.00      เฉพาะเจาะจง หจก.คูเมืองบางพระกอ่สร้าง(31,565) หจก.คูเมืองบางพระกอ่สร้าง(31,565) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 15  ธันวาคม  2563
9 จา้งเหมาบริการอื่น 210.00                 210.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์210) ร้านนาวาดีไซน(์210) สืบราคาจากการจา้งย้องหลัง 17  ธันวาคม  2563
10 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 9,673.00               9,673.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(9,673) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(9,673) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  ธันวาคม  2563
11 จา้งขนย้ายขยะอนัตราย 2,120.00               2,120.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบุรี(2,120) หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบุรี(2,120) สืบราคาจากการจา้งย้องหลัง 8  ธันวาคม  2563
12 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 139.00                 139.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(139) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(139) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  ธันวาคม  2563
13 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 634.00                 634.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(634) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(634) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  ธันวาคม  2563
14 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 535.00                 535.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(535) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(535) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  ธันวาคม  2563
15 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 224.00                 224.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(224) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(224) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  ธันวาคม  2563
16 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 695.00                 695.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(695) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(695) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ธันวาคม  2563
17 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,071.00               1,071.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,071) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,071) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  ธันวาคม  2563
18 จา้งเหมาบริการอื่น(เปล่ียนที่กรองน้ า) 21,150.00             21,150.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากดั(21,150) บ.ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากดั(21,150) สืบราคาจากการจา้งย้องหลัง 9  ธันวาคม  2563
19 จา้งกอ่สร้าง(ฐานศาลพระภูมิ) 43,300.00             43,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้านฝาแกว้การช่าง(43,300) ร้านฝาแกว้การช่าง(43,300) สืบราคาจากท้องตลาด 16  ธันวาคม  2563
20 จา้งเหมาบริการอื่น(ดูดสิงปฏิกลู) 2,000.00               2,000.00        เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย์  บุญเหลือ(2,000) นายชัชวาลย์  บุญเหลือ(2,000) สืบราคาจากการจา้งย้องหลัง 21  ธันวาคม  2563
21 ซ้ือวัสดุส านกังาน 2,280.00               2,280.00        เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั(2,280) บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั(2,280) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  ธันวาคม  2563
22 จา้งซ่อมแซมรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 3,438.55               3,438.55        เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าบุรีรัมย์(3,438.55) บจ.โตโยต้าบุรีรัมย์(3,438.55) สืบราคาจากการจา้งย้องหลัง 4  ธันวาคม  2563
23 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 300,000.00           300,000.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เพียว เมดิคอล พลัส(300,000) บจ.เพียว เมดิคอล พลัส(300,000) สืบราคาจากท้องตลาด 9  ธันวาคม  2563
24 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 19,260.00             19,260.00      เฉพาะเจาะจง บจ.บอร์เนยีว เมดิคัล(19,260) บจ.บอร์เนยีว เมดิคัล(19,260) สืบราคาจากท้องตลาด 21  ธันวาคม  2563
25 จา้งเหมาบริการระบบแพ็ค 22,000.00             22,000.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์(22,000) บจ.ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์(22,000) สืบราคาจากการจา้งย้องหลัง 30  ธันวาคม  2563
26 ซ้ือวัสดุการเกษตร 5,000.00               5,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธนา พันธ์ไม้(5,000) ร้านยุทธนา พันธ์ไม้(5,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 16  ธันวาคม  2563
27 ซ้ือวัสดุการเกษตร 7,000.00               7,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธนา พันธ์ไม้(7,000) ร้านยุทธนา พันธ์ไม้(7,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 16  ธันวาคม  2563
28 ซ้ือวัสดุการเกษตร 350.00                 350.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอีาร์มอเตอร์(350) ร้านอีาร์มอเตอร์(350) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  ธันวาคม  2563
29 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,040.00               7,040.00        เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค(7,040) หจก.วิสาเทค(7,040) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  ธันวาคม  2563

ล าดับที่

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลแคนดง

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 (1)



แบบ สขร. 1

งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้งล าดับที่

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลแคนดง

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 (1)

30 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00               3,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.โอเอ(ประเทศไทย)3,000 บจก.โอเอ(ประเทศไทย)3,000 สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  ธันวาคม  2563
31 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,619.00               5,619.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(5,619) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(5,619) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  ธันวาคม  2563
32 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,822.60               9,822.60        เฉพาะเจาะจง บจก.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล(9,822.60) บจก.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล(9,822.60) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  ธันวาคม  2563
33 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,551.50               1,551.50        เฉพาะเจาะจง บจก.เอเชียอนิดัสเตรียลแกส๊(1,551.50) บจก.เอเชียอนิดัสเตรียลแกส๊(1,551.50) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  ธันวาคม  2563
34 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 12,164.00             12,164.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บี แอนด์ บี ปากช่อง สเตชั่นเนอร์ร่ี หจก.บี แอนด์ บี ปากช่อง สเตชั่นเนอร์ร่ี สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  ธันวาคม  2563
35 ซ้ือวัสดุส านกังาน 1,605.00               1,605.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบุญออฟฟิศ(1,605) บจก.ผลบุญออฟฟิศ(1,605) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  ธันวาคม  2563
36 ซ้ือวัสดุส านกังาน 10,200.00             10,200.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบุญออฟฟิศ(10,200)) บจก.ผลบุญออฟฟิศ(10,200)) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  ธันวาคม  2563
37 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 638.00                 638.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมาร์ท(638) หจก.ย่ิงเจริญโฮมาร์ท(638) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  ธันวาคม  2563
38 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 466.00                 466.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมาร์ท(466) หจก.ย่ิงเจริญโฮมาร์ท(466) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  ธันวาคม  2563
39 จา้งเหมาบริการอื่น(ผ้าม่าน) 36,000.00             36,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสิริผ้าม่าน(36,000) ร้านสิริผ้าม่าน(36,000) สืบราคาจากการจา้งย้องหลัง 28  ธันวาคม  2563
40 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 2,970.00               2,970.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,970) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,970) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  ธันวาคม  2563
41 ซ้ือวัสดุอปุโภคบริโภค 2,710.00               2,710.00        เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บ้านหนองแวง(2,710) โรงน้ าด่ืม กทบ.บ้านหนองแวง(2,710) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  ธันวาคม  2563
42 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 9,095.00               9,095.00        เฉพาะเจาะจง ร้านชัยออโต้แอร์(9,095) ร้านชัยออโต้แอร์(9,095) สืบราคาจากการจา้งย้องหลัง 29  ธันวาคม  2563
43 จา้งเหมาบริการระบบแพ็ค 22,000.00             22,000.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์(22,000) บจ.ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์(22,000) สืบราคาจากการจา้งย้องหลัง 30  ธันวาคม  2563
44 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,280.00             12,280.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปอ-ปลา(12,280) ร้านปอ-ปลา(12,280) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  ธันวาคม  2563

ธค เวชภัณฑ์ยา 425,221.80          

1 Glucose inj. 50% 50ml. 8,500.00               8,500.00        เจาะจง (ข) บจ.เอ.เอน็.บี. ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช)/8500 บจ.เอ.เอน็.บี. ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช)/8500 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.062/64   01/12/2563
2 Aspirin 300 mg. 4,200.00               4,200.00        จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต่ ากว่า 5 พันบาทบจ.โปลิฟาร์ม/4200 บจ.โปลิฟาร์ม/4200 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.064/64   01/12/2563
3 Verapamil 40 mg. 4,960.00               5,000.00        จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต่ ากว่า 5 พันบาทบจ.ที.โอ. เคมีคอลส์(1979)/4960 บจ.ที.โอ. เคมีคอลส์(1979)/4960 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.065/64   01/12/2563
4 Amoxicillin + clavulanic acid 1 Gm. 13,000.00             14,260.00      เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/13000 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/13000 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.066/64   01/12/2563
5 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 13,000.00             22,847.60      เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/13000 บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/13000 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.067/64   01/12/2563
6 Calcium carbonate 600 mg. 10,200.00             13,800.00      เจาะจง (ข) บจ.พรอส ฟาร์มา/10200 บจ.พรอส ฟาร์มา/10200 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.068/64   01/12/2563
7 Phenytoin 100 mg. 65,912.00             66,200.00      เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/65912 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/65912 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.069/64   01/12/2563
8 Hydralazine 25 mg. 27,000.00             75,007.00      เจาะจง (ข) บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/27000 บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/27000 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.070/64   01/12/2563
9 Mixtard 30/70 3 ml. 38,900.00             39,050.00      เจาะจง (ข) บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/38900 บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/38900 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.071/64   01/12/2563
10 N.S.S. 100 ml. 8,800.00               12,840.00      เจาะจง (ข) บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ/8800 บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ/8800 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.072/64   01/12/2563
11 N.S.S. 100 ml. 5,500.00               8,025.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/5500 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/5500 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.073/64   01/12/2563
12 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 8,590.00               9,198.50 เจาะจง (ข) บจ.เยอเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์/8590 บจ.เยอเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์/8590 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.074/64   01/12/2563
13 Haloperidol 5mg./ml. inj. 4,850.00               4,865.00จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต่ ากว่า 5 พันบาทบจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/4850 บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/4850 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.075/64   01/12/2563
14 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 14,873.00             29,043.00 เจาะจง (ข) บจ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/14873 บจ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/14873 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.076/64   01/12/2563
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15 Tramadol inj. 100mg/2ml. 3,500.00               3,500.00จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต่ ากว่า 5 พันบาทหจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี/3500 หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี/3500 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.077/64   01/12/2563
16 Berodual MDI 12,840.00             18,939.00 เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/12840 บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/12840 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.078/64   01/12/2563
17 Vittamin c 50 mg. 2,600.00               2,600.00จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต่ ากว่า 5 พันบาทบจ.พาตาร์แลบ(2517)/2600 บจ.พาตาร์แลบ(2517)/2600 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.079/64   01/12/2563
18 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 20,900.00             44,192.00 เจาะจง (ข) บจ.เครส ฟาร์มา/20900 บจ.เครส ฟาร์มา/20900 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.080/64   01/12/2563
19 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 13,560.00             29,939.40 เจาะจง (ข) บจ.ที.แมน ฟาร์มา/13560 บจ.ที.แมน ฟาร์มา/13560 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.081/64   01/12/2563
20 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 5,730.00               5,730.00 เจาะจง (ข) โรงงานเภสัชกรรมทหาร/5730 โรงงานเภสัชกรรมทหาร/5730 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.083/64   01/12/2563
21 Carbamazipine 200 mg. 1,725.00               2,085.00จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต่ ากว่า 5 พันบาทบจ.โปลิฟาร์ม/1725 บจ.โปลิฟาร์ม/1725 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.063/64   01/12/2563
22 Glycerine of borax 15 ml. 2,340.00               2,340.00จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต่ ากว่า 5 พันบาทบจ.วิทยาศรม/2340 บจ.วิทยาศรม/2340 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.084/64   01/12/2563
23 Clopidogrel 75 mg. 4,200.00               8,442.00จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต่ ากว่า 5 พันบาทบจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/4200 บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/4200 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.081/64   01/12/2563
24 ยาแกไ้อมะขามป้อม+ขมิ้นออ้ย 60 ml. 8,000.00               8,000.00 เจาะจง (ข) บจ.ห้างขายยาตราเจด็ดาว/8000 บจ.ห้างขายยาตราเจด็ดาว/8000 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.085/64   01/12/2563
25 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 9,530.00               9,530.00 เจาะจง (ข) กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สนง.อย/9530 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สนง.อย/9530 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.082/64   01/12/2563
26 Theophyline 200 mg. 5,100.00               6,634.00 เจาะจง (ข) บจ.ยูเนยีนเมดิคอล(ประเทศไทย)/5100 บจ.ยูเนยีนเมดิคอล(ประเทศไทย)/5100 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.086/64   01/12/2563
27 เวชภัณฑ์ยา 14 รายการ 106,911.80           106,911.80 เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/106,911.80 องค์การเภสัชกรรม/106911.80 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.087/64   01/12/2563

ธค ซ้ือวัสดุการแพทย์

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 17,085.00             17,085.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พี บริษทั เอฟ ซี พี เสนอราคาตามข้อตกลง 28-Dec-63
2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,900.00              5,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 28-Dec-63
3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 21,600.00             21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด บริษทั ไซเอนซ์ เมด เสนอราคาตามข้อตกลง 28-Dec-63
4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,800.00             10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บอร์เนยีว เมดิคัล บริษทั บอร์เนยีว เมดิคัล เสนอราคาตามข้อตกลง 28-Dec-63
5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 16,000.00             16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 28-Dec-63
6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,000.00              3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 28-Dec-63
7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 18,000.00             18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 28-Dec-63
8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,992.00              5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง 28-Dec-63
9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 18,190.00             18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 28-Dec-63

วัสดุวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 35,200 35,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ16-Dec-63
2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  เบทเทอร์แพ็คพลัส บจ.  เบทเทอร์แพ็คพลัส เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ16-Dec-63
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29,700 29,700 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ16-Dec-63
4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 62,800 62,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ16-Dec-63
5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 57,980 57,980 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ16-Dec-63
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6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ16-Dec-63
7 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,200 7,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แกรนด์ไบดอเทค บจ. แกรนด์ไบดอเทค เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ16-Dec-63
8 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11,570 11,570 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แกรนด์ไบดอเทค บจ. แกรนด์ไบดอเทค เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ16-Dec-63

วัสดุทนัตกรรม

1 Etching 1,300.00               1,300.00        วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.06/2564     16/12/2563
2 Dental stone type3 1,284.00               1,284.00        วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.07/2564     16/12/2563
3 Rubber dam clamp #12A 380.00                 380.00          วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.08/2564     16/12/2563
4 Rubber dam clamp #13A 380.00                 380.00          วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.08/2564     16/12/2563
5 Rubber dam clamp #2A 380.00                 380.00          วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.08/2564     16/12/2563
6 Rubber dam clamp #M8 380.00                 380.00          วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.08/2564     16/12/2563
7 Face shield สีชมพู 650.00                 650.00          วิธีเฉพาะเจะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.09/2564     16/12/2563
8 Face shield สีฟ้า 650.00                 650.00          วิธีเฉพาะเจะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.09/2564     16/12/2563
9 Pumice 150.00                 150.00          วิธีเฉพาะเจะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.09/2564     16/12/2563
10 แกว้น้ า 7 oz. 110.00                 110.00          วิธีเฉพาะเจะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.09/2564     16/12/2563
11 Lab ฟันปลอม 2,343.30 2,343.30 วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น บริษทั วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น ตามระเบียบ พรบ.จดัซ้ือฯป2ี560 PO.10/2564     16/12/2563
12 Lab ฟันปลอม 5,339.30 5,339.30 วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น บริษทั วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น ตามระเบียบ พรบ.จดัซ้ือฯป2ี560 PO.11/2564     16/12/2563
13 องค์การเภสัชกรรม 773.40                 773.40          วิธีเฉพาะเจะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตามระเบียบ พรบ.จดัซ้ือฯป2ี560 PO.12/2564     30/12/2563


