
แบบ สขร. 1

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

พ.ย. วัสดุ-ครภัุณฑ์ 343,070.10      

1 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80.00               80.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(80) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(80) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  พฤศจกิายน 2563
2 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,864.00           1,864.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,864) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,864) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  พฤศจกิายน 2563
3 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,850.00           1,850.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(1,850) หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(1,850) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 2  พฤศจกิายน 2563
4 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,790.00           1,790.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(1,790) หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(1,790) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 2  พฤศจกิายน 2563
5 จา้งเหมาบริการอื่น 350.00             350.00          เฉพาะเจาะจง ร้านคูเมืองการพิมพ์(350) ร้านคูเมืองการพิมพ์(350) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 3  พฤศจกิายน  2563
6 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 2,241.00           2,241.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,241) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,241) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  พฤศจกิายน  2563
7 จา้งเหมาบริการอื่น 7,650.00           7,650.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพ โฆษณา(7,650) ร้านกรุงเทพ โฆษณา(7,650) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 4  พฤศจกิายน  2563
8 จา้งเหมาบริการอื่น 16,800.00         16,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพ โฆษณา(16,800) ร้านกรุงเทพ โฆษณา(16,800) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 4  พฤศจกิายน  2563
9 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 598.00             598.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(598) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(598) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  พฤศจกิายน  2563
10 จา้งบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ 12,012.00         12,012.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบุรี(12,012) หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบุรี(12,012) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 5  พฤศจกิายน  2563
11 จา้งเหมาบริการอื่น 15,000.00         15,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพ โฆษณา(15,000) ร้านกรุงเทพ โฆษณา(15,000) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 6  พฤศจกิายน  2563
12 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 635.00             635.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(635) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(635) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  พฤศจกิายน  2563
13 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 187.00             187.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(187) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(187) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 11  พฤศจกิายน  2563
14 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 560.00             560.00          เฉพาะเจาะจง ร้านวิษณุซาวด์(560) ร้านวิษณุซาวด์(560) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 10  พฤศจกิายน  2563
15 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 989.00             989.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(989) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(989) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 10  พฤศจกิายน  2563
16 ซ้ือวัสดุอปุโภคบริโภค 38,640.00         38,640.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สวรรค์(38,640) ร้านแม่สวรรค์(38,640) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  ตุลาคม  2563
17 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,501.60           9,501.60        เฉพาะเจาะจง บจก.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล(9,501.60) บจก.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล(9,501.60) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6  พฤศจกิายน  2563
18 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 27,459.40         27,459.40      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นคิมแคนดง(27,459.40) สหกรณ์นคิมแคนดง(27,459.40) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  ตุลาคม  2563
19 ซ้ือวัสดุส านกังาน 385.00             385.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเดอะชิคกี้ดีไซน(์385) ร้านเดอะชิคกี้ดีไซน(์385) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2 พฤศจกิายน 2563
20 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,647.00           6,647.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(6,647) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(6,647) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  พฤศจกิายน 2563
21 ซ้ือวัสดุการเกษตร 2,590.00           2,590.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย(2,590) หจก.เรืองแสงไทย(2,590) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  พฤศจกิายน 2563
22 ซ้ือวัสดุการเกษตร 240.00             240.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ซุปเปอร์เซฟ 1982(240) บจก.ซุปเปอร์เซฟ 1982(240) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  พฤศจกิายน  2563
23 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,475.00           1,475.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟ้าบุรีรัมย์(1,475) หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟ้าบุรีรัมย์(1,475) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  พฤศจกิายน 2563
24 ซ้ือวัสดุส านกังาน 590.00             590.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นเิจอร์(590) หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นเิจอร์(590) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  พฤศจกิายน 2563
25 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,638.00           3,638.00        เฉพาะเจาะจง บจก.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนเ์ซฟต้ี(3,638) บจก.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนเ์ซฟต้ี(3,638) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจกิายน  2563
26 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,270.00           4,270.00        เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค(4,270) หจก.วิสาเทค(4,270) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 13  พฤศจกิายน  2563
27 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,491.00           1,491.00        เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าบุรีรัมย์(1,491.05) บจ.โตโยต้าบุรีรัมย์(1,491.05) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 5  พฤศจกิายน  2563
28 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,924.85           2,924.85        เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าบุรีรัมย์(2,924.85) บจ.โตโยต้าบุรีรัมย์(2,924.85) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 5  พฤศจกิายน  2563
29 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,400.55           2,400.55        เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าบุรีรัมย์(2,400.55) บจ.โตโยต้าบุรีรัมย์(2,400.55) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 6  พฤศจกิายน  2563

ล าดับที่

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ เดือนพฤศจกิายน 2563

โรงพยาบาลแคนดง

วันที่ 30 เดือน พฤศจกิายน   พ.ศ. 2563 (1)



แบบ สขร. 1

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

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ เดือนพฤศจกิายน 2563

โรงพยาบาลแคนดง

วันที่ 30 เดือน พฤศจกิายน   พ.ศ. 2563 (1)

30 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,508.70           1,508.70        เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าบุรีรัมย์(1,508.70) บจ.โตโยต้าบุรีรัมย์(1,508.70) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 6  พฤศจกิายน  2563
31 จา้งเหมาบริการอื่น 4,000.00           4,000.00        เฉพาะเจาะจง นายไชยวัฒน ์ ประเสริฐสังข์(4,000) นายไชยวัฒน ์ ประเสริฐสังข์(4,000) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 13  พฤศจกิายน  2563
32 ซ้ือวัสดุอื่น 560.00             560.00          เฉพาะเจาะจง นายอาง  อนิทร์นอก(560) นายอาง  อนิทร์นอก(560) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 13  พฤศจกิายน  2563
33 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 2,600.00           2,600.00        เฉพาะเจาะจง นางส าเนยีง  อาจทวีกลุ(2,600) นางส าเนยีง  อาจทวีกลุ(2,600) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 13  พฤศจกิายน  2563
34 จา้งเหมาบริการอื่น 5,225.00           5,225.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฝาแกว้การช่าง(5,225) ร้านฝาแกว้การช่าง(5,225) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 13  พฤศจกิายน  2563
35 ซ้ือครุภัณฑ์ส านกังาน 5,800.00           5,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นเิจอร์(5,800) หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นเิจอร์(5,800) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  พฤศจกิายน  2563
36 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5,390.00           5,390.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์ซัพพลายอเีล็คโทรนคิ(5,390) หจก.บุรีรัมย์ซัพพลายอเีล็คโทรนคิ(5,390) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  พฤศจกิายน  2563
37 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านกังาน 1,500.00           1,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วิส(1,500) ร้านบอสแอร์เซอร์วิส(1,500) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 26  พฤศจกิายน  2563
38 ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 990.00             990.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(990) หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(990) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 26  พฤศจกิายน  2563
39 ซ้ือวัสดุอปุโภคบริโภค 34,409.00         34,409.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สวรรค์(34,409) ร้านแม่สวรรค์(34,409) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤศจกิายน  2563
40 ซ้ือวัสดุส านกังงาน 13,567.00         13,267.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบุญออฟฟิศ(13,267) บจก.ผลบุญออฟฟิศ(13,267) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 11  พฤศจกิายน  2563
41 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 35,480.00         35,480.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บีแอนด์บีปากช่องสเตชั่นเนอร่ี(35,480)หจก.บีแอนด์บีปากช่องสเตชั่นเนอร่ี(35,480) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤศจกิายน  2563
42 ซ้ือวัสดุอปุโภคบริโภค 3,350.00           3,350.00        เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บ้านหนองแวง(3,350) โรงน้ าด่ืม กทบ.บ้านหนองแวง(3,350) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤศจกิายน  2563
43 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8,745.00           8,745.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอจูาริยะมา&เลามนต์เซอร์วิส(8,745) ร้านอจูาริยะมา&เลามนต์เซอร์วิส(8,745) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 23  พฤศจกิายน  2563
44 จา้งบ ารุงเคร่ืองก าเนดิฟ้า 5,885.00           5,885.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ไซด์ไลนวิ์ศวกรรม(5,885) บจ.ไซด์ไลนวิ์ศวกรรม(5,885) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 30  พฤศจกิายน  2563
45 จา้งเหมาระบบแพ็ค 22,000.00         22,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากดั(22,000)บริษทั ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากดั(22,000) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 31  พฤศจกิายน  2563
46 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 27,202.00         27,202.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นคิมแคนดง(27,202.10) สหกรณ์นคิมแคนดง(27,202.10) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤศจกิายน  2563

พ.ย. เวชภัณฑ์ยา 450,478.24      

1 เวชภัณฑ์ยา 65,620.00         65,620.00      เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/65,620.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.015/64   2/11/2563
2 เวชภัณฑ์ยา 54,774.24         54,774.24      เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม/54,774.24 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.016/64   2/11/2563
3 เวชภัณฑ์ยา 26,730.00         26,730.00      เจาะจง (ข) บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ/26,730.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.017/64   2/11/2563
4 เวชภัณฑ์ยา 21,400.00         29,960.00      เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/21,400.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.018/64   2/11/2563
5 เวชภัณฑ์ยา 16,800.00         16,800.00      เจาะจง (ข) บจ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ บจ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์/16,800.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.019/64   2/11/2563
6 เวชภัณฑ์ยา 3,600.00           5,000.00        จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต่ ากว่า 5 พันบาทบจ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) บจ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)/3,600.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.023/64   2/11/2563
7 เวชภัณฑ์ยา 7,027.00           7,214.00        เจาะจง (ข) บจ.ที.แมน ฟาร์มา บจ.ที.แมน ฟาร์มา/7,027.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.025/64   2/11/2563
8 เวชภัณฑ์ยา 7,435.00           14,176.00      เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/7,435.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.026/64   2/11/2563
9 เวชภัณฑ์ยา 21,180.00         27,829.80      เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/21,180.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.027/64   2/11/2563
10 เวชภัณฑ์ยา 17,000.00         40,000.00      เจาะจง (ข) บจ.พรอส ฟาร์มา บจ.พรอส ฟาร์มา/17,000.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.028/64    2/11/2563
11 เวชภัณฑ์ยา 2,250.00           2,500.00        จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต่ ากว่า 5 พันบาทบจ.ยูนเิวอร์แซล เมดิคอล อนิดัสตร้ี บจ.ยูนเิวอร์แซล เมดิคอล อนิดัสตร้ี/2,250.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.029/64   2/11/2563
12 เวชภัณฑ์ยา 8,988.00           9,060.00        เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/8,988.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.030/64   2/11/2563



แบบ สขร. 1

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

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ เดือนพฤศจกิายน 2563

โรงพยาบาลแคนดง

วันที่ 30 เดือน พฤศจกิายน   พ.ศ. 2563 (1)

13 เวชภัณฑ์ยา 6,420.00           9,469.50 เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/6,420.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.031/64   2/11/2563
14 เวชภัณฑ์ยา 9,630.00           31,030.00 เจาะจง (ข) บจ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย) บจ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/9,630.00ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.034/64   2/11/2563
15 เวชภัณฑ์ยา 8,700.00           8,862.00 เจาะจง (ข) บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/8,700.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.033/64   2/11/2563
16 เวชภัณฑ์ยา 26,600.00         35,300.00 เจาะจง (ข) บจ.นวิฟาร์มา(ประเทศไทย) บจ.นวิฟาร์มา(ประเทศไทย)/26,600.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.035/64   2/11/2563
17 เวชภัณฑ์ยา 6,200.00           6,200.00 เจาะจง (ข) บจ.สหแพทย์เภสัช บจ.สหแพทย์เภสัช/6,200.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.024/64   2/11/2563
18 เวชภัณฑ์ยา 10,000.00         12,400.00 เจาะจง (ข) บจ.อาโปเตกา้ บจ.อาโปเตกา้/10,000.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.026/64   2/11/2563
19 เวชภัณฑ์ยา 16,300.00         16,300.00 เจาะจง (ข) บจ.ยูโทเปี้ยน บจ.ยูโทเปี้ยน/16,300.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.021/64   2/11/2563
20 เวชภัณฑ์ยา 7,800.00           16,500.00 เจาะจง (ข) บจ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง บจ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง/7,800.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.038/64   2/11/2563
21 เวชภัณฑ์ยา 49,900.00         92,813.70 เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/49,900.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.022/64   2/11/2563
22 เวชภัณฑ์ยา 12,700.00         14,990.00 เจาะจง (ข) บจ.โกลบอลฟาร์มา บจ.โกลบอลฟาร์มา/12,700.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.041/64   2/11/2563
23 เวชภัณฑ์ยา 20,600.00         51,404.20 เจาะจง (ข) บจม.ชุมชนเภสัชกรรม บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/20,600.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.042/64   2/11/2563
24 เวชภัณฑ์ยา 11,700.00         20,000.00 เจาะจง (ข) บจ.โมเดิร์น ฟาร์มา บจ.โมเดิร์น ฟาร์มา/11,700.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.043/64   2/11/2563
25 เวชภัณฑ์ยา 8,500.00           8,500.00 เจาะจง (ข) บจ.แกว้มังกรเภสัช บจ.แกว้มังกรเภสัช/8,500.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.036/64   2/11/2563
26 เวชภัณฑ์ยา 2,624.00           2,624.00จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต่ ากว่า 5 พันบาทบจ.แสงไทยเมดิคอล บจ.แสงไทยเมดิคอล/2,624.00 ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.040/64   2/11/2563

วัสดุวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 183,030.00      

1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 87,230 87,230 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 02-Nov-63
2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2562 03-Nov-63
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,600 3,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอน็ด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอน็ด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2563 04-Nov-63
4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29,700 29,700 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2564 05-Nov-63
5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,500 42,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2565 06-Nov-63

วัสดุทนัตกรรม

1 Vanish 3,420.00 3,420.00 วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั เด็นท์-เมท บริษทั เด็นท์-เมท ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.01/2564     16/11/2563
2 Lab ฟันปลอม 214.00             214.00 วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น บริษทั วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น ตามระเบียบ พรบ.จดัซ้ือฯป2ี560 PO.02/2564     16/11/2563
3 Lab ฟันปลอม 642.00             642.00 วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น บริษทั วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น ตามระเบียบ พรบ.จดัซ้ือฯป2ี560 PO.03/2564     16/11/2563
4 Lab ฟันปลอม 2,396.80           2,396.80 วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น บริษทั วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น ตามระเบียบ พรบ.จดัซ้ือฯป2ี560 PO.04/2564     16/11/2563
5 Lab ฟันปลอม 5,360.70           5,360.70 วิธีเฉพาะเจะจง บริษทั วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น บริษทั วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น ตามระเบียบ พรบ.จดัซ้ือฯป2ี560 PO.05/2564     16/11/2563
















































































