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1 ซ้ือวสัดุส านักงาน 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง 2,100.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6401/000001 04/01/2564

2 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดเกณฑ์ราคา ร6401/000002 04/01/2564

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง 1,560.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6401/000003 04/01/2564

4 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,640.00 2,640.00 เฉพาะเจาะจง 2,640.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6401/000026 04/01/2564

5 จ้างบริการทางอินเตอร์เน็ต 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง 749.00 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000053 04/01/2564

6 จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง 1,900.00 บริษัท กิ่งเพชร โอ.เอ.จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000054 04/01/2564

7 จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เกณฑ์ราคา ร6401/000055 04/01/2564

8 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,193.05 1,193.05 เฉพาะเจาะจง 1,193.05 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000056 04/01/2564

9 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง 2,880.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6401/000062 04/01/2564

10 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,590.30 4,590.30 เฉพาะเจาะจง 4,590.30 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000096 04/01/2564

11 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ 13,268.00 13,268.00 เฉพาะเจาะจง 13,268.00 บริษัท เจเอส วัน ออโต้เวิร์ค จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000144 04/01/2564

12 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ 13,268.00 13,268.00 เฉพาะเจาะจง 13,268.00 บริษัท เจเอส วัน ออโต้เวิร์ค จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000145 04/01/2564

13 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ 13,268.00 13,268.00 เฉพาะเจาะจง 13,268.00 บริษัท เจเอส วัน ออโต้เวิร์ค จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000146 04/01/2564

14 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ 13,268.00 13,268.00 เฉพาะเจาะจง 13,268.00 บริษัท เจเอส วัน ออโต้เวิร์ค จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000147 04/01/2564

15 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง 14,000.00 หจก. เค-มอน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส เกณฑ์ราคา ร6401/000148 04/01/2564

16 จ้างท าฟนัปลอม 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง 2,033.00 บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000149 04/01/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2564
โรงพยาบาลหนองบุญมาก

วันที ่ 31  เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564
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17 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง 4,300.00 บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000159 04/01/2564

18 จ้างเหมาซักผ้า 51,600.00 51,600.00 เฉพาะเจาะจง 51,600.00 บริษัท  สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000163 04/01/2564

19 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง 7,490.00 บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000164 04/01/2564

20 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 16,900.00 16,900.00 เฉพาะเจาะจง 16,900.00 หจก. โคราชคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6401/000181 04/01/2564

21 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง 16,800.00 หจก. โคราชคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6401/000182 04/01/2564

22 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 7,057.72 7,057.72 เฉพาะเจาะจง 7,057.72 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000185 04/01/2564

23 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ 3,422.93 3,422.93 เฉพาะเจาะจง 3,422.93 หจก. โตโยต้าโคราช 1988 เกณฑ์ราคา ร6402/000004 04/01/2564

24 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ 7,960.27 7,960.27 เฉพาะเจาะจง 7,960.27 บริษัท ตังปักโคราช จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000029 04/01/2564

25 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง 3,300.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000004 05/01/2564

26 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 6,564.00 6,564.00 เฉพาะเจาะจง 6,564.00 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) (สาขานครราชสีมา)เกณฑ์ราคา ร6401/000005 05/01/2564

27 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,136.00 2,136.00 เฉพาะเจาะจง 2,136.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด แผนก สยามเมดิแคร์เกณฑ์ราคา ร6401/000006 05/01/2564

28 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง 3,100.00 บริษัท เอสพีเอส  เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000007 05/01/2564

29 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง 11,700.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000008 05/01/2564

30 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 16,400.00 16,400.00 เฉพาะเจาะจง 16,400.00 บริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000009 05/01/2564

31 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 30,174.00 30,174.00 เฉพาะเจาะจง 30,174.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด แผนก Sanofiเกณฑ์ราคา ร6401/000010 05/01/2564

32 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 15,840.00 15,840.00 เฉพาะเจาะจง 15,840.00 บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา ร6401/000011 05/01/2564

33 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง 87,500.00 บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000012 05/01/2564

34 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 13,824.40 13,824.40 เฉพาะเจาะจง 13,824.40 หจก. ดี.มาร์ก ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6401/000014 05/01/2564
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35 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 37,280.00 37,280.00 เฉพาะเจาะจง 37,280.00 บริษัท หมูทองออยล์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000021 05/01/2564

36 จ้างตรวจวเิคราะห์ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง 800.00 บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราเทอร่ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000052 05/01/2564

37 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,910.00 2,910.00 เฉพาะเจาะจง 2,910.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6401/000063 05/01/2564

38 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง 2,800.00 ร้าน อุดรมอเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6401/000091 05/01/2564

39 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,920.00 2,920.00 เฉพาะเจาะจง 2,920.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6401/000066 06/01/2564

40 ซ้ือประกันภยัรถยนต์ 170,613.64 170,613.64 เฉพาะเจาะจง 170,613.64 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด(มหาชน) เกณฑ์ราคา ร6401/000075 06/01/2564

41 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 481.50 481.50 เฉพาะเจาะจง 481.50 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000089 06/01/2564

42 ซ้ือวสัดุส านักงาน 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง 2,800.00 ทีโอเอ็น เทรดด้ิง เกณฑ์ราคา ร6401/000118 06/01/2564

43 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง 14,766.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000015 07/01/2564

44 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 94,695.00 94,695.00 เฉพาะเจาะจง 94,695.00 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด แผนก Novo Nordiskเกณฑ์ราคา ร6401/000016 07/01/2564

45 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,643.50 3,643.50 เฉพาะเจาะจง 3,643.50 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด แผนก POP Medic&tradingเกณฑ์ราคา ร6401/000017 07/01/2564

46 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,668.00 1,668.00 เฉพาะเจาะจง 1,668.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  วีอาร์ ซัพพอร์ต เกณฑ์ราคา ร6401/000018 07/01/2564

47 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,432.00 2,432.00 เฉพาะเจาะจง 2,432.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)เกณฑ์ราคา ร6401/000019 07/01/2564

48 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง 2,568.00 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6401/000020 07/01/2564

49 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,650.00 3,650.00 เฉพาะเจาะจง 3,650.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6401/000067 07/01/2564

50 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง 10,000.00 นายสมหวัง  ปลอดกระโทก เกณฑ์ราคา ร6401/000073 07/01/2564

51 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,690.00 3,690.00 เฉพาะเจาะจง 3,690.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6401/000068 08/01/2564

52 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,690.00 3,690.00 เฉพาะเจาะจง 3,690.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6401/000069 08/01/2564
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53 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง 3,300.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6401/000070 08/01/2564

54 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,780.00 2,780.00 เฉพาะเจาะจง 2,780.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6401/000071 08/01/2564

55 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 1,240.13 1,240.13 เฉพาะเจาะจง 1,240.13 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000094 08/01/2564

56 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,307.37 3,307.37 เฉพาะเจาะจง 3,307.37 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000095 08/01/2564

57 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 3,306.30 3,306.30 เฉพาะเจาะจง 3,306.30 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6401/000117 08/01/2564

58 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง 2,150.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6401/000072 11/01/2564

59 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ 1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง 1,020.00 ร้าน อุดรมอเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6401/000090 11/01/2564

60 ซ้ือวสัดุงานบา้น 4,080.00 4,080.00 เฉพาะเจาะจง 4,080.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6401/000092 11/01/2564

61 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 4,588.70 4,588.70 เฉพาะเจาะจง 4,588.70 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6401/000116 11/01/2564

62 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 60,630.00 60,630.00 เฉพาะเจาะจง 60,630.00 บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000022 12/01/2564

63 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,840.00 1,840.00 เฉพาะเจาะจง 1,840.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000023 12/01/2564

64 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,480.00 2,480.00 เฉพาะเจาะจง 2,480.00 บริษัท วิทยาศรม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000024 12/01/2564

65 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,022.30 2,022.30 เฉพาะเจาะจง 2,022.30 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด แผนก Sanofiเกณฑ์ราคา ร6401/000025 12/01/2564

66 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง 5,600.00 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด แผนก POP Medic&tradingเกณฑ์ราคา ร6401/000027 12/01/2564

67 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 86,100.00 86,100.00 เฉพาะเจาะจง 86,100.00 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000028 12/01/2564

68 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 86,100.00 86,100.00 เฉพาะเจาะจง 86,100.00 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000029 12/01/2564

69 ซ้ือวสัดุงานบา้น 8,306.00 8,306.00 เฉพาะเจาะจง 8,306.00 บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000030 12/01/2564

70 จ้างสอบเทยีบครุภณัฑ์การแพทย์ 120,900.00 120,900.00 เฉพาะเจาะจง 120,900.00 บริษัท เพอเฟค ควอลิต้ี (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000076 12/01/2564
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71 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,430.00 2,430.00 เฉพาะเจาะจง 2,430.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6401/000077 12/01/2564

72 ซ้ือวสัดุส านักงาน 724.00 724.00 เฉพาะเจาะจง 724.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6401/000093 12/01/2564

73 ซ้ือวตัถุดิบผลิตยา 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง 1,900.00 นางสมจิตร ทางกระโทก เกณฑ์ราคา ร6401/000031 13/01/2564

74 ซ้ือวตัถุดิบผลิตยา 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง 400.00 นายสมพงษ์ ไม้กลาง เกณฑ์ราคา ร6401/000032 13/01/2564

75 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,290.00 2,290.00 เฉพาะเจาะจง 2,290.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6401/000079 13/01/2564

76 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง 642.00 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000087 13/01/2564

77 ซ้ือวสัดุงานบา้น 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง 800.00 ร้านเอ็นพีเค กรุ๊ป (ประเทศไทย) เกณฑ์ราคา ร6401/000088 13/01/2564

78 จ้างบริการเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง 1,800.00 บริษัท ริโก(้ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000141 13/01/2564

79 จ้างบริการเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,834.80 1,834.80 เฉพาะเจาะจง 1,834.80 บริษัท ริโก(้ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000142 13/01/2564

80 จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง 800.00 บริษัท ริโก(้ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000143 13/01/2564

81 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 13,268.00 13,268.00 เฉพาะเจาะจง 13,268.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด (แผนก3M)เกณฑ์ราคา ร6401/000033 14/01/2564

82 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง 8,400.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6401/000034 14/01/2564

83 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 7,140.00 7,140.00 เฉพาะเจาะจง 7,140.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี เกณฑ์ราคา ร6401/000035 14/01/2564

84 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง 51,360.00 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด แผนกBoehringer Ingelheimเกณฑ์ราคา ร6401/000036 14/01/2564

85 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง 13,375.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด แผนก UMB OSOTH INTER LABเกณฑ์ราคา ร6401/000037 14/01/2564

86 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง 2,150.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6401/000080 14/01/2564

87 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง 1,950.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเกณฑ์ราคา ร6401/000038 15/01/2564

88 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,524.00 1,524.00 เฉพาะเจาะจง 1,524.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000039 15/01/2564
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89 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง 3,300.00 บริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000040 15/01/2564

90 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 205.00 205.00 เฉพาะเจาะจง 205.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000041 15/01/2564

91 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,733.40 1,733.40 เฉพาะเจาะจง 1,733.40 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด (แผนก B.braun)เกณฑ์ราคา ร6401/000042 15/01/2564

92 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง 1,000.00 บริษัท เอ็นราฟ - โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จ ากัดเกณฑ์ราคา ร6401/000043 15/01/2564

93 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 3,140.00 3,140.00 เฉพาะเจาะจง 3,140.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000044 15/01/2564

94 ซ้ือวสัดุบรรจุยา 4,375.00 4,375.00 เฉพาะเจาะจง 4,375.00 บริษัท อัมรินทร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000045 15/01/2564

95 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง 20,000.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6401/000046 15/01/2564

96 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง 8,560.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด (แผนก3M)เกณฑ์ราคา ร6401/000047 15/01/2564

97 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 105,930.00 105,930.00 เฉพาะเจาะจง 105,930.00 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000048 15/01/2564

98 ซ้ือวสัดุบรรจุยา 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง 10,500.00 บริษัท อัมรินทร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000049 15/01/2564

99 ซ้ือวสัดุบรรจุยา 8,850.00 8,850.00 เฉพาะเจาะจง 8,850.00 บริษัท อัมรินทร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000050 15/01/2564

100 จ้างท าฟนัปลอม 32,270.99 32,270.99 เฉพาะเจาะจง 32,270.99 บริษัท บ้านฟัน โคราช จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000051 15/01/2564

101 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,540.00 2,540.00 เฉพาะเจาะจง 2,540.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6401/000082 15/01/2564

102 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,681.87 3,681.87 เฉพาะเจาะจง 3,681.87 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000104 15/01/2564

103 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,373.26 2,373.26 เฉพาะเจาะจง 2,373.26 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000107 15/01/2564

104 จ้างบริการหมายเลขโทรศัพท์ 5,988.85 5,988.85 เฉพาะเจาะจง 5,988.85 บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000162 15/01/2564

105 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง 2,850.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6401/000165 15/01/2564

106 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,940.00 2,940.00 เฉพาะเจาะจง 2,940.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6401/000166 15/01/2564
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107 ซ้ือวสัดุบรรจุยา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน(ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา ร6401/000057 18/01/2564

108 ซ้ือวสัดุส านักงาน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 เอส.เค.ซัพพลาย (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา ร6401/000058 18/01/2564

109 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,080.00 2,080.00 เฉพาะเจาะจง 2,080.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000059 18/01/2564

110 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง 6,600.00 บริษัท เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000060 18/01/2564

111 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 9,824.00 9,824.00 เฉพาะเจาะจง 9,824.00 หจก.สุวชาและบุตร 1997 เกณฑ์ราคา ร6401/000074 18/01/2564

112 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 36,834.40 36,834.40 เฉพาะเจาะจง 36,834.40 บริษัท หมูทองออยล์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000140 18/01/2564

113 ซ้ือวสัดุส านักงาน 3,580.00 3,580.00 เฉพาะเจาะจง 3,580.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6401/000152 18/01/2564

114 ซ้ือวสัดุส านักงาน 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง 360.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6401/000153 18/01/2564

115 ซ้ือวสัดุส านักงาน 190.00 190.00 เฉพาะเจาะจง 190.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6401/000154 18/01/2564

116 ซ้ือวสัดุส านักงาน 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง 360.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6401/000155 18/01/2564

117 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง 2,600.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6401/000167 18/01/2564

118 ซ้ือวสัดุส านักงาน 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง 535.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6402/000089 18/01/2564

119 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,808.00 1,808.00 เฉพาะเจาะจง 1,808.00 บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000061 19/01/2564

120 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 12,985.60 12,985.60 เฉพาะเจาะจง 12,985.60 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด แผนก POP Medic&tradingเกณฑ์ราคา ร6401/000064 19/01/2564

121 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 15,087.00 15,087.00 เฉพาะเจาะจง 15,087.00 หจก. ดี.มาร์ก ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6401/000065 19/01/2564

122 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,430.00 2,430.00 เฉพาะเจาะจง 2,430.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6401/000168 19/01/2564

123 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,030.00 2,030.00 เฉพาะเจาะจง 2,030.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี เกณฑ์ราคา ร6401/000078 20/01/2564

124 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง 3,300.00 บริษัท เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000081 20/01/2564
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125 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง 3,150.00 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000083 20/01/2564

126 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง 2,140.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6401/000084 20/01/2564

127 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,470.00 2,470.00 เฉพาะเจาะจง 2,470.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6401/000169 20/01/2564

128 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,701.30 1,701.30 เฉพาะเจาะจง 1,701.30 บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000085 21/01/2564

129 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง 2,100.00 บริษัท เวิลด์เมด อีควิปเม้นท์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000086 21/01/2564

130 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,130.00 3,130.00 เฉพาะเจาะจง 3,130.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6401/000170 21/01/2564

131 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 107.00 107.00 เฉพาะเจาะจง 107.00 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000150 22/01/2564

132 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง 3,210.00 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6401/000157 22/01/2564

133 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,710.00 2,710.00 เฉพาะเจาะจง 2,710.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6401/000171 22/01/2564

134 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,820.00 2,820.00 เฉพาะเจาะจง 2,820.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6401/000172 22/01/2564

135 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,620.00 3,620.00 เฉพาะเจาะจง 3,620.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6401/000173 22/01/2564

136 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 7,980.00 7,980.00 เฉพาะเจาะจง 7,980.00 หจก. โคราชคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6401/000183 22/01/2564

137 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 6,320.00 6,320.00 เฉพาะเจาะจง 6,320.00 หจก. โคราชคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6401/000184 22/01/2564

138 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 บริษัท เวิลด์เมด อีควิปเม้นท์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000097 25/01/2564

139 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 56,160.00 56,160.00 เฉพาะเจาะจง 56,160.00 บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000098 25/01/2564

140 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 70,480.00 70,480.00 เฉพาะเจาะจง 70,480.00 บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000099 25/01/2564

141 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 65,380.00 65,380.00 เฉพาะเจาะจง 65,380.00 บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000100 25/01/2564

142 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง 5,400.00 บริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000101 25/01/2564
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143 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง 15,200.00 บริษัท วีแอนด์วี กรุงเทพฯ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000102 25/01/2564

144 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 12,150.00 12,150.00 เฉพาะเจาะจง 12,150.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000103 25/01/2564

145 ซ้ือวตัถุดิบผลิตยา 3,770.00 3,770.00 เฉพาะเจาะจง 3,770.00 นางสมจิตร ทางกระโทก เกณฑ์ราคา ร6401/000105 25/01/2564

146 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง 11,400.00 บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช  (1988) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000106 25/01/2564

147 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 1,455.00 1,455.00 เฉพาะเจาะจง 1,455.00 บริษัท ไดรว์ เด็นทัล่ อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000109 25/01/2564

148 ซ้ือวสัดุส านักงาน 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง 150.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6401/000156 25/01/2564

149 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง 4,200.00 หจก. โคราชคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6401/000158 25/01/2564

150 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,340.00 3,340.00 เฉพาะเจาะจง 3,340.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6401/000174 25/01/2564

151 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,479.50 2,479.50 เฉพาะเจาะจง 2,479.50 บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000108 26/01/2564

152 ซ้ือวสัดุส านักงาน 2,446.03 2,446.03 เฉพาะเจาะจง 2,446.03 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6401/000110 26/01/2564

153 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,920.01 1,920.01 เฉพาะเจาะจง 1,920.01 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6401/000111 26/01/2564

154 ซ้ือวสัดุส านักงาน 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง 5,136.00 ร้านเอ็นพีเค กรุ๊ป (ประเทศไทย) เกณฑ์ราคา ร6401/000112 26/01/2564

155 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 60,630.00 60,630.00 เฉพาะเจาะจง 60,630.00 บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000113 26/01/2564

156 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง 11,250.00 บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000114 26/01/2564

157 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 6,890.80 6,890.80 เฉพาะเจาะจง 6,890.80 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด แผนก KERRเกณฑ์ราคา ร6401/000115 26/01/2564

158 จ้างเหมาปฏบิติังาน 11,520.00 11,520.00 เฉพาะเจาะจง 11,520.00 นายพุด   ดวงกระโทก เกณฑ์ราคา ร6401/000135 26/01/2564

159 จ้างเหมาปฏบิติังาน 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง 10,800.00 นายโปย  ค ากลาง เกณฑ์ราคา ร6401/000136 26/01/2564

160 จ้างเหมาปฏบิติังาน 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง 10,800.00 นายส าราญ  ตันกระโทก เกณฑ์ราคา ร6401/000137 26/01/2564
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161 จ้างเหมาปฏบิติังาน 11,520.00 11,520.00 เฉพาะเจาะจง 11,520.00 นายอภิสิทธิ ์ ดอกกระโทก เกณฑ์ราคา ร6401/000138 26/01/2564

162 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,070.00 3,070.00 เฉพาะเจาะจง 3,070.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6401/000175 26/01/2564

163 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง 13,500.00 บริษัท เอ็น เอ บี เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000119 27/01/2564

164 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง 1,000.00 บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000120 27/01/2564

165 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง 4,494.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6401/000121 27/01/2564

166 ซ้ือวสัดุส านักงาน 825.00 825.00 เฉพาะเจาะจง 825.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6401/000122 27/01/2564

167 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,780.00 4,780.00 เฉพาะเจาะจง 4,780.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000123 27/01/2564

168 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง 1,350.00 บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช  (1988) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000124 27/01/2564

169 ซ้ือวสัดุบรรจุยา 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง 1,750.00 บริษัท อัมรินทร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000125 27/01/2564

170 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง 1,926.00 บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด แผนก MEDICAL เกณฑ์ราคา ร6401/000126 27/01/2564

171 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 67,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง 67,000.00 บริษัท เอ.เอส.ที เมดิคอล ซัพพลาย(ไทยแลนด์)จ ากัดเกณฑ์ราคา ร6401/000139 27/01/2564

172 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,110.00 3,110.00 เฉพาะเจาะจง 3,110.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6401/000176 27/01/2564

173 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 8,850.00 8,850.00 เฉพาะเจาะจง 8,850.00 บริษัท เอ็น เอ บี เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6403/000005 27/01/2564

174 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000127 28/01/2564

175 วสัดุบรรจุยา 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง 44,000.00 บริษัท อัมรินทร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000128 28/01/2564

176 วสัดุบรรจุยา 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง 19,500.00 บริษัท อัมรินทร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000129 28/01/2564

177 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,379.00 6,379.00 เฉพาะเจาะจง 6,379.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000130 28/01/2564

178 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง 900.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000131 28/01/2564
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179 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง 1,819.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด (แผนกTerumo)เกณฑ์ราคา ร6401/000132 28/01/2564

180 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,091.40 1,091.40 เฉพาะเจาะจง 1,091.40 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด(CARDINAL HEALTH)เกณฑ์ราคา ร6401/000133 28/01/2564

181 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,584.05 2,584.05 เฉพาะเจาะจง 2,584.05 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  แผนก เอ.เมนาริน(ีAmdipharma)เกณฑ์ราคา ร6401/000134 28/01/2564

182 จ้างบริการทางอินเตอร์เน็ต 737.23 737.23 เฉพาะเจาะจง 737.23 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000160 28/01/2564

183 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 2,620.00 2,620.00 เฉพาะเจาะจง 2,620.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6401/000177 28/01/2564

184 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง 749.00 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000151 29/01/2564

185 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,510.00 3,510.00 เฉพาะเจาะจง 3,510.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6401/000178 29/01/2564

186 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,820.00 3,820.00 เฉพาะเจาะจง 3,820.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6401/000179 29/01/2564

187 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,860.00 3,860.00 เฉพาะเจาะจง 3,860.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6401/000180 29/01/2564


