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ก.พ.65

1 จา้งเหมาบริการอื่น 2,220.00               2,220.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(2,220) หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(2,220) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 4  กุมภาพันธ์  2565

2 จา้งเหมาบริการอื่น 500.00                  500.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเรือง  จริยามา(500) นายบญุเรือง  จริยามา(500) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 8  กุมภาพันธ์  2565

3 จา้งบริการขนย้ายขยะติดเชือ้ 13,858.00             13,858.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(13,858) หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(13,858) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 8  กุมภาพันธ์  2565

4 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1,177.00               1,177.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,177) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,177) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  กุมภาพันธ์  2565

5 จา้งเหมาบริการอื่น 22,070.00             22,070.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(22,070) หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(22,070) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 4  กุมภาพันธ์  2565

6 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 470.00                  470.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(470) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(470) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  กุมภาพันธ์  2565

7 จา้งเหมาทีก่ั้นหมอ้แปลงไฟฟ้า 22,400.00             22,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควิสุทธ์ิ(22,400) ร้านโชควิสุทธ์ิ(22,400) สืบราคาจากทอ้งตลาด 18  กุมภาพันธ์  2565

8 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 7,200.00               7,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(7,200) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(7,200) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  กุมภาพันธ์  2565

9 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5,400.00               5,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(5,400) หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(5,400) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  กุมภาพันธ์  2565

10 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 14,200.00             14,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(14,200) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(14,200) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  กุมภาพันธ์  2565

11 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 399.00                  399.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(399) หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(399) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 24  กุมภาพันธ์  2565

12 จา้งเหมาบริการอื่น 2,550.00               2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์2,550) ร้านนาวาดีไซน(์2,550) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 24  กุมภาพันธ์  2565

13 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,736.00               1,736.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,736) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,736) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  กุมภาพันธ์  2565

14 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,175.00               1,175.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,175) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,175) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  กุมภาพันธ์  2565

15 จา้งซ่อมแศมปรับปรุงโรงจอดรถหน้าอาคารผู้ปว่ยนอก 223,000.00            223,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควิสุทธ์ิ(223,000) ร้านโชควิสุทธ์ิ(223,000) สืบราคาจากทอ้งตลาด 25  กุมภาพันธ์  2565

16 จา้งบริการพนักงานท าความสะอาด 6,300.00               6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ(6,300) นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ(6,300) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 28  กุมภาพันธ์  2565

17 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,551.50               1,551.50 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอินดัสเตรียล แก๊ส(1,551.50) บจก.เอเซียอินดัสเตรียล แก๊ส(1,551.50) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 11  กุมภาพันธ์  2565

18 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 230.00                  230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทท(ี230) ร้านนัทท(ี230) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  กุมภาพันธ์  2565

19 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 36,968.00             36,968.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บแีอนด์บปีากชอ่ง(36,968) หจก.บแีอนด์บปีากชอ่ง(36,968) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  กุมภาพันธ์  2565

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 24,285.00             24,285.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์(24,285) บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์(24,285) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  กุมภาพันธ์  2565

21 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 9,724.00               9,724.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(9,724) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(9,724) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  กุมภาพันธ์  2565

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน 125.00                  125.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเดอะชคิกี้ดีไซน์(125) ร้านเดอะชคิกี้ดีไซน์(125) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 23  กุมภาพันธ์  2565

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,000.00               8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(8,000) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(8,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 23  กุมภาพันธ์  2565

24 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 8,430.00               8,430.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(8,430) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(8,430) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 23  กุมภาพันธ์  2565

25 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,920.00               3,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทท(ี3,920) ร้านนัทท(ี3,920) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  กุมภาพันธ์  2565

26 จา้งเหมาบริการพนักงานประกอบอาหาร 10,460.00             10,460.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษรา  ช านาญชา่ง(10,460) นางสาวเกษรา  ช านาญชา่ง(10,460) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 28  กุมภาพันธ์  2565

27 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 47,825.00             47,825.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทท(ี47,825) ร้านนัทท(ี47,825) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  กุมภาพันธ์  2565

28 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 3,750.00               3,750.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(3,750) โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(3,750) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  กุมภาพันธ์  2565

29 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 30,280.70             30,580.70 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง(30,280.70) สหกรณ์นิคมแคนดง(30,280.70) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  กุมภาพันธ์  2565

30 เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 101,000.00            165,250.00     เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/101,000.-บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/101,000.-ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.113/65      1/2/2565

31 เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 15,050.00             17,850.00      เจาะจง (ข) บจ.สหแพทย์เภสัช/15,050.- บจ.สหแพทย์เภสัช/15,050.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.114/65      1/2/2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 2/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่
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32 เวชภัณฑ์ยา 7 รายการ 125,430.00            215,585.00     เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/125,430.- องค์การเภสัชกรรม/125,430.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.115/65      1/2/2565

33 เวชภัณฑ์ยา Multivitamin 2,500.00               2,500.00        เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517)/2,500.- บจ.พาตาร์แลบ(2517)/2,500.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.116/65      1/2/2565

34 เวชภัณฑ์ยา Ceftriaxone 1 Gm. 5,700.00               16,500.00      เจาะจง (ข) บจ.เครส ฟาร์มา/5,700.- บจ.เครส ฟาร์มา/5,700.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.117/65      1/2/2565

35 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 5,457.00               6,769.40        เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/5,457.- บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/5,457.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.118/65      1/2/2565

36 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 12,800.00             20,570.00      เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล/12,800.- บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล/12,800.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.119/65      1/2/2565

37 เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 18,690.00             20,985.00      เจาะจง (ข) บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ/18,690.- บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ/18,690.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.120/65      1/2/2565

38 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 8,245.00               8,245.00        เจาะจง (ข) บจ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน/8,245.- บจ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน/8,245.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.121/65      1/2/2565

39 เวชภัณฑ์ยา Glucose 50 % 8,500.00               8,500.00        เจาะจง (ข) บจ.เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี/8,500.- บจ.เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี/8,500.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.122/65      1/2/2565

40 เวชภัณฑ์ยา Omeprazole 40 mg. Inj 5,300.00               24,824.00      เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/5,300.- หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/5,300.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.123/65      1/2/2565

41 เวชภัณฑ์ยา Simethicone 80 mg. 8,667.00               8,667.00        เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอ็กซ์/8,667.- บจ.อาร์เอ็กซ์/8,667.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.124/65      1/2/2565

42 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 13,100.00             17,128.00      เจาะจง (ข) บจ.ยูโทเปีย้น/13,100.- บจ.ยูโทเปีย้น/13,100.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.125/65      1/2/2565

43 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 19,000.00             24,002.75      เจาะจง (ข) บจ.เอสพีเอส เมดิคอล/19,000. บจ.เอสพีเอส เมดิคอล/19,000. ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.126/65      1/2/2565

44 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 13,080.00             13,084.00      เจาะจง (ข) บจ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์/13,080.- บจ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์/13,080.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.127/65      1/2/2565

45 เวชภัณฑ์ยา O.R.S. 7,704.00               7,704.00        เจาะจง (ข) บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว/7,704.- บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว/7,704.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.128/65      1/2/2565

46 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 9,300.00               9,900.00        เจาะจง (ข) บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์/9,300.- บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์/9,300.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.129/65      1/2/2565

47 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 18,150.00             24,830.00      เจาะจง (ข) บจ.ยูเมด้า/18,150.- บจ.ยูเมด้า/18,150.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.130/65      1/2/2565

48

เวชภัณฑ์ยา Levodopa 250 mg. + 

Carbidopa 25 mg.              14,552.00       16,680.00 เจาะจง (ข)
บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/
14,552.-

บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/
14,552.-

ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560  Po.131/65      1/2/2565 

49 เวชภัณฑ์ยา Folic acid 5 mg. 8,000.00               17,200.00      เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/8,000.- บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/8,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.132/65      1/2/2565

50 เวชภัณฑ์ยา Berodual MDI 11,770.00             18,939.00      เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/11,770.- บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/11,770.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.133/65      1/2/2565

51 เวชภัณฑ์ยา Sodium chloride 600 mg. 6,000.00            6,000.00     เจาะจง (ข) บจ.ฟาร์มาฮอฟ/6,000.- บจ.ฟาร์มาฮอฟ/6,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.134/65      1/2/2565

52 เวชภัณฑ์ยา Norfloxacin 400 mg. 4,000.00            4,840.00     เจาะจง (ข) บจ.ซีฟาม/4,000.- บจ.ซีฟาม/4,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.135/65      1/2/2565

53 เวชภัณฑ์ยา Tramadol 100 mg./2 ml. 5,600.00            5,992.00     เจาะจง (ข) บจ.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตออร่ี/5,600.- บจ.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตออร่ี/5,600.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.136/65      1/2/2565

54 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 38,000.00             46,000.00      เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว/38,000.- บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว/38,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.137/65      1/2/2565

55 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๑ รายการ 10,680.00             10,680.00      วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท ชมูติร 1967 จ ากัด บริษัท ชมูติร 1967 จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.11/2565     14/02/2565

56 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๗ รายการ 4,320.00               4,320.00        วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภัณฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.12/2565     14/02/2565

57 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๗ รายการ 4,880.00               4,880.00        วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.13/2565     14/02/2565

58 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๓ รายการ 10,186.40             10,186.40      วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.14/2565     14/02/2565

59 Lab ฟันปลอม 3,509.60               3,509.60        วิธีเฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ ตามระเบยีบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.15/2565     14/02/2565

60 Lab ฟันปลอม 3,509.60               3,509.60        วิธีเฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ ตามระเบยีบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.17/2565     14/02/2565



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

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 2/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่
61 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๕ รายการ 5,560.00               5,560.00        วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท แอคคอร์ดคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด บริษัท แอคคอร์ดคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.18/2565     14/02/2565

62 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๑ รายการ 2,675.00               2,675.00        วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.19/2565     14/02/2565

63 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๑ รายการ 762.50                  762.50           วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท เอ-แฟคทอร่ี จ ากัด บริษัท เอ-แฟคทอร่ี จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.20/2565     14/02/2565

64 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๕ รายการ 22,250.00             22,250.00      วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.21/2565     14/02/2565

65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,520.00             11,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 07-Feb-65

66 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,098.00               9,098.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 07-Feb-65

67 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,960.00               2,960.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด  กรีน เอ็ม ดี หา้งหุน้ส่วนจ ากัด  กรีน เอ็ม ดี เสนอราคาตามขอ้ตกลง 07-Feb-65

68 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,914.00             10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา เสนอราคาตามขอ้ตกลง 07-Feb-65

69 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,240.00             11,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 07-Feb-65

70 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 31,415.20             31,415.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชยี อินดัสเตรียล แก๊ส บริษัท เอเชยี อินดัสเตรียล แก๊ส เสนอราคาตามขอ้ตกลง 11-Feb-65

71 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,600.00               6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท มายด์ เมดิคอล จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 11-Feb-65

72 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,400.00               5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ชยัศักด์ิ เวชภัณฑ์ บริษัท  ชยัศักด์ิ เวชภัณฑ์ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 11-Feb-65

73 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 50,000 50,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ทชัแล็บ 2013 บจ.  ทชัแล็บ 2013 เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65

74 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13,500 13,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.อาร์เอกซ์ บจ.อาร์เอกซ์ เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65

75 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65

76 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 63,090 63,090 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65

77 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,500 42,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟิร์มเมอร์ บจ.เฟิร์มเมอร์ เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65

78 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,500 42,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟิร์มเมอร์ บจ.เฟิร์มเมอร์ เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65

79 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,500 42,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟิร์มเมอร์ บจ.เฟิร์มเมอร์ เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65

80 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,000 10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอลซายน์ บจ.โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอลซายน์ เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65

81 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,000 7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65

82 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,240 4,240 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65

83 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 33,750 33,750 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ปารม ีแอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจ. ปารม ีแอนด์ แอสโซซิเอทส์ เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65

84 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 45,500.00 45,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65

85 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,800.00 3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65

86 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,500.00 5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65


