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

เม.ย วัสดุ-ครภัุณฑ์ ฝ่ายบรหิาร 413,708.60       

1 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 400.00              400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(400) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(400) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  เมษายน  2564
2 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 932.00              932.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(932) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(932) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  เมษายน  2564
3 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1,790.00            1,790.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,790) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,790) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  เมษายน  2564
4 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 38,514.70          38,514.70    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง(38,514.70) สหกรณ์นิคมแคนดง(38,514.70) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  มีนาคม  2564
5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,000.00          10,000.00    เฉพาะเจาะจง บจก.โมเอร์นพร้ินเทคแอนด์ เลเบิล้(10,000) บจก.โมเอร์นพร้ินเทคแอนด์ เลเบิล้(10,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 7  เมษายน  2564
6 จ้างเหมาบริการอื่น 900.00              900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์900) ร้านนาวาดีไซน(์900) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 7  เมษายน  2564
7 จ้างเหมาบริการอื่น 3,700.00            3,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอร์โฟล คลลิเบรชั่น จ ากัด(3,700) บ.แอร์โฟล คลลิเบรชั่น จ ากัด(3,700) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 8  เมษายน  2564
8 จ้างบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ 11,328.00          11,328.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(11,328) หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(11,328) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 8  เมษายน  2564
9 ซ้ือวัสดุอื่น 3,210.00            3,210.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด(3,210) บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด(3,210) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 16  เมษายน  2564
10 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 838.00              838.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(838) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(838) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  เมษายน  2564
11 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 3,892.00            3,892.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(3,892) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(3,892) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  เมษายน  2564
12 ซ้ือวัสดุการเกษตร 483.00              483.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(483) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(483) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  เมษายน  2564
13 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 64,000.00          64,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเว่น พลัซ(64,000) หจก.อิเลฟเว่น พลัซ(64,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  เมษายน  2564
14 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 8,500.00            8,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเอ(ประเทศไทย)จ ากัด(8,500) บริษัทโอเอ(ประเทศไทย)จ ากัด(8,500) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 22  เมษายน  2564
15 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 4,990.00            4,990.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(4,990) หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(4,990) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 26  เมษายน  2564
16 จ้างซ่อมแซมหอ้งอบสมุนไพร 69,700.00          69,700.00    เฉพาะเจาะจง ร้านฝาแก้วการช่าง(69,700) ร้านฝาแก้วการช่าง(69,700) สืบราคาจากทอ้งตลาด 26  เมษายน  2564
17 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 8,050.00            8,050.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปอ-ปลา(8,050) ร้านปอ-ปลา(8,050) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  เมษายน  2564
18 ซ้ือวัสดุอื่น 7,200.00            7,200.00     เฉพาะเจาะจง บจก.จงท(ีไทย)อิมปอร์ตเอ็กร์ปอร์ต(7,200) บจก.จงท(ีไทย)อิมปอร์ตเอ็กร์ปอร์ต(7,200) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  เมษายน  2564
19 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,103.00            3,103.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย อินดัสเตรียล แก๊ส(3,103) บจก.เอเชีย อินดัสเตรียล แก๊ส(3,103) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  เมษายน  2564
20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,958.00          12,958.00    เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุออฟฟศิอิควิปเม้นท(์12,958) บจก.ผลบญุออฟฟศิอิควิปเม้นท(์12,958) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  เมษายน  2564
21 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 4,250.00            4,250.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เอลิสต์ซัพพลาย(4,250) บจก.เอลิสต์ซัพพลาย(4,250) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 26  เมษายน  2564
22 ซ้ือวัสดุการเกษตร 2,270.00            2,270.00     เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธนา พนัธ์ุไม(้2,270) ร้านยุทธนา พนัธ์ุไม(้2,270) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 7  เมษายน  2564
23 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 13,272.00          13,272.00    เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(13,272) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(13,272) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  เมษายน  2564
24 ซ้ือวัสดุอื่น 1,500.00            1,500.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุออฟฟศิอิควิปเม้นท(์1,500) บจก.ผลบญุออฟฟศิอิควิปเม้นท(์1,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 26  เมษายน  2564
25 จ้างเหมาบริการอื่น 11,263.00          11,263.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสิริผ้าม่าน(11,263) ร้านสิริผ้าม่าน(11,263) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 27  เมษายน  2564
26 จ้างเหมาบริการอื่น(สอบเทยีบ) 8,568.00            8,568.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอ แคล เซ็นเตอร์ (8,568) บจก.ไบโอ แคล เซ็นเตอร์ (8,568) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 29  เมษายน  2564
27 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 4,390.00            4,390.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(4,390) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(4,390) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 29  เมษายน  2564
28 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 3,500.00            3,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(3,500) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(3,500) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 30  เมษายน  2564
29 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 535.00              535.00        เฉพาะเจาะจง ร้านชัยออโต้แอร์(535) ร้านชัยออโต้แอร์(535) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  เมษายน  2564
30 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 100.00              100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนาเมืองการยาง(100) ร้านนาเมืองการยาง(100) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 29  เมษายน  2564
31 จ้างเหมาบริการระบบแพค็ 22,000.00          22,000.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ทจีีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์(22,000) บจ.ทจีีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์(22,000) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 30  เมษายน  2564

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2564
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่



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

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2564
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

32 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 2,970.00            2,970.00     เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(2,970) โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(2,970) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  เมษายน  2564
33 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 5,970.00            5,970.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค(5,970) หจก.วิสาเทค(5,970) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  เมษายน  2564
34 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 450.00              450.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สวรรค์(450) ร้านแม่สวรรค์(450) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  เมษายน  2564
35 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 36,589.00          36,589.00    เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สวรรค์(36,589) ร้านแม่สวรรค์(36,589) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  เมษายน  2564
36 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 32,092.90          32,092.90    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง(32,092.90) สหกรณ์นิคมแคนดง(32,092.90) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  เมษายน  2564
37 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 9,500.00            9,500.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เมดิยูธ(9,500) บจ.เมดิยูธ(9,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  เมษายน  2564

เม.ย เวชภัณฑ์ยา 410,030.10       

1 เวชภัณฑ์ยา ลูกประคบสมุนไพร 2,500.00            2,500.00     จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากว่า 5 พนับาทบจ.หมอยาไทย/2,500.00 บจ.หมอยาไทย/2,500.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 2  เมษายน  2564
2 เวชภัณฑ์ยา O.R.S. 6,420.00            6,420.00     เจาะจง (ข) บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว/6,420.00 บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว/6,420.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 2  เมษายน  2564
3 เวชภัณฑ์ยา Lorazepam 0.5 mg. 6,600.00            6,612.60     เจาะจง (ข) บจ.โกลบอลฟาร์ม/6,600.- บจ.โกลบอลฟาร์ม/6,600.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 2  เมษายน  2564
4 เวชภัณฑ์ยา Budesonide MDI 4,173.00            5,257.80     จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากว่า 5 พนับาทบจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/4,173.00 บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/4,173.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 2  เมษายน  2564
5 เวชภัณฑ์ยา Phenytoin 100 mg. 32,956.00          33,100.00    เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/32,956.00 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/32,956.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 2  เมษายน  2564
6 เวชภัณฑ์ยา Etonogestrel 68 mg. 27,445.50          27,445.50    เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/27,445.50 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/27,445.50 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 2  เมษายน  2564
7 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 40,700.00          66,441.12    เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/40,700.- บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/40,700.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 2  เมษายน  2564
8 เวชภัณฑ์ยา Clindamycin ๖๐๐ mg. 8,500.00            20,000.00    เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/2,840.00.- หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/2,840.00.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 2  เมษายน  2564
9 เวชภัณฑ์ยา Omeprazole 40 mg.inj. 3,852.00            3,924.00     จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากว่า 5 พนับาทบจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/3,852.-บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/3,852.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 2  เมษายน  2564
10 เวชภัณฑ์ยา Ceftazidime 1Gm..inj. 6,000.00            8,346.00     เจาะจง (ข) บจ.ยูโทเปีย้น/6,000.00 บจ.ยูโทเปีย้น/6,000.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 8  เมษายน  2564
11 เวชภัณฑ์ยา Aspirin 81 mg. 10,000.00          12,500.00 เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517)/10,000.- บจ.พาตาร์แลบ(2517)/10,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 8  เมษายน  2564
12 เวชภัณฑ์ยา Hydralazine 25 mg. 26,000.00          75,007.00 เจาะจง (ข) บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/26,000.00 บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/26,000.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 8  เมษายน  2564
13 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 16,800.00          18,240.00 เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/16,800.00.- หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/16,800.00.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 8  เมษายน  2564
14 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 41,680.00          68,500.00 เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/41,680.- บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/41,680.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 8  เมษายน  2564
15 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 10,300.00          11,300.00 เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก/10,300.- บจ.บางกอก ดรัก/10,300.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 8  เมษายน  2564
16 เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 17,200.00          21,307.20 เจาะจง (ข) บจ.เอส พ ีเอส เมดิคอล/17,200.- บจ.เอส พ ีเอส เมดิคอล/17,200.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 8  เมษายน  2564
17 เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 16,000.00          16,200.00 เจาะจง (ข) บจ.วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ/16,000.- บจ.วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ/16,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 21  เมษายน  2564
18 เวชภัณฑ์ยา 5 รายการ 34,920.00          36,200.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/34,920.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/34,920.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 21  เมษายน  2564
19 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 7,400.00            7,400.00 เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว/7,400.00 บจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว/7,400.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 21  เมษายน  2564
20 เวชภัณฑ์ยา 11 รายการ 90,583.60          90,583.60 เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/90,583.60 องค์การเภสัชกรรม/90,583.60 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 21  เมษายน  2564

เม.ย วัสดุทันตกรรม 16,481.80

1 วัสดุทนัตกรรม จ านวน 6 รายการ 7,130.00 วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภัณฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัด 28/4/64
2 Lab ฟนัปลอม 9,351.80            9,351.80     วิธีเฉพาะเจะจง ข (จ้าง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น ตามระเบยีบ พรบ.จัดซ้ือฯป2ี560   28/4/2564

เม.ย วัสดุวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 109,087.50       



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

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2564
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,800 4,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 9  เมษายน  2564
2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32,500 32,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 9  เมษายน  2564
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 34,077.50 34,077.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 9  เมษายน  2564
4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,000 14,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 9  เมษายน  2564
5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 9  เมษายน  2564
6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,710 3,710 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ บจ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 9  เมษายน  2564

เม.ย วัสดุการแพทย์ 192,731.25       

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,495.00            7,495.00 เฉพาะเจาะจง 7,495.00 บริษัท อัครวินท ์เอ็นเตอร์ไพร์ส เสนอราคาตามข้อตกลง 05-Apr-64
2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,950.00            5,950.00 เฉพาะเจาะจง 5,950.00 บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 05-Apr-64
3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,992.00            5,992.00 เฉพาะเจาะจง 5,992.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง 05-Apr-64
4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 22,737.50          22,737.50 เฉพาะเจาะจง 22,737.50 บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 05-Apr-64
5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,016.50            1,016.50 เฉพาะเจาะจง 1,016.50 บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 05-Apr-64
6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,140.00            2,140.00 เฉพาะเจาะจง 2,140.00 บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 05-Apr-64
7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,010.00            2,010.00 เฉพาะเจาะจง 2,010.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามข้อตกลง 05-Apr-64
8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 15,450.00          15,450.00 เฉพาะเจาะจง 15,450.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 05-Apr-64
9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,253.25            4,253.25 เฉพาะเจาะจง 4,253.25 บริษัท แจ๊กเจีย อุตสาหกรรม เสนอราคาตามข้อตกลง 05-Apr-64
10 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง 30,000.00 บริษัท เอฟ ซี พี เสนอราคาตามข้อตกลง 05-Apr-64
11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 19,900.00          19,900.00 เฉพาะเจาะจง 19,900.00 บริษัท เพยีว เมดิคอล พลัส เสนอราคาตามข้อตกลง 05-Apr-64
12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,200.00            1,200.00 เฉพาะเจาะจง 1,200.00 บริษัท เพยีว เมดิคอล พลัส เสนอราคาตามข้อตกลง 05-Apr-64
13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 13,060.00          13,060.00 เฉพาะเจาะจง 13,060.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาตามข้อตกลง 30-Apr-64
14 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,485.00          10,485.00 เฉพาะเจาะจง 10,485.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี เสนอราคาตามข้อตกลง 30-Apr-64
15 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,300.00            6,300.00 เฉพาะเจาะจง 6,300.00 ร้านปอ ปลา เสนอราคาตามข้อตกลง 30-Apr-64
16 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 12,000.00          12,000.00 เฉพาะเจาะจง 12,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามข้อตกลง 30-Apr-64
17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 32,742.00          32,742.00 เฉพาะเจาะจง 32,742.00 บริษัท เอเชีย อินดัสเตรียล แก๊ส เสนอราคาตามข้อตกลง 30-Apr-64


