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1 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง 51,360.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000001 01/02/2564

2 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ 23,458.68 23,458.68 เฉพาะเจาะจง 23,458.68 หจก. โตโยต้าโคราช 1988 เกณฑ์ราคา ร6402/000002 01/02/2564

3 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ 5,727.18 5,727.18 เฉพาะเจาะจง 5,727.18 หจก. โตโยต้าโคราช 1988 เกณฑ์ราคา ร6402/000003 01/02/2564

4 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ 6,453.71 6,453.71 เฉพาะเจาะจง 6,453.71 หจก. โตโยต้าโคราช 1988 เกณฑ์ราคา ร6402/000005 01/02/2564

5 จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เกณฑ์ราคา ร6402/000026 01/02/2564

6 จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง 1,900.00 บริษัท กิ่งเพชร โอ.เอ.จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000047 01/02/2564

7 จ้างสูบส่ิงปฏกิูล 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 4,000.00 นางเพ็ญประภา  วิเชียร เกณฑ์ราคา ร6402/000053 01/02/2564

8 จ้างสอบเทยีบครุภณัฑ์การแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 บริษัท ไบโอ แคล เซ็นเตอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000111 01/02/2564

9 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,660.00 3,660.00 เฉพาะเจาะจง 3,660.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6402/000125 01/02/2564

10 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ 4,082.59 4,082.59 เฉพาะเจาะจง 4,082.59 หจก. โตโยต้าโคราช 1988 เกณฑ์ราคา ร6402/000126 01/02/2564

11 ซ้ือวสัดุส านักงาน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง 6,000.00 บริษัท เจซี คอนเทค จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000006 02/02/2564

12 ซ้ือวสัดุส านักงาน 5,255.00 5,255.00 เฉพาะเจาะจง 5,255.00 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด แผนก เกณฑ์ราคา ร6402/000007 02/02/2564

13 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 10,218.50 10,218.50 เฉพาะเจาะจง 10,218.50 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6402/000008 02/02/2564

14 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง 21,500.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000009 02/02/2564

15 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง 6,000.00 บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000010 02/02/2564

16 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง 87,000.00 บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000011 02/02/2564
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17 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 7,450.00 7,450.00 เฉพาะเจาะจง 7,450.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000012 02/02/2564

18 ซ้ือวตัถุดิบผลิตยา 4,060.00 4,060.00 เฉพาะเจาะจง 4,060.00 นายสมชาย ทางกระโทก เกณฑ์ราคา ร6402/000013 02/02/2564

19 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง 45,000.00 บริษัท เอ็มที 98 พลัส จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000014 02/02/2564

20 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 31,110.00 31,110.00 เฉพาะเจาะจง 31,110.00 บริษัท หมูทองออยล์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000046 02/02/2564

21 ซ้ือวตัถุดิบผลิตยา 3,180.00 3,180.00 เฉพาะเจาะจง 3,180.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6402/000127 02/02/2564

22 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง 4,200.00 บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000015 03/02/2564

23 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 267.50 267.50 เฉพาะเจาะจง 267.50 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6402/000016 03/02/2564

24 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง 3,150.00 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000017 03/02/2564

25 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,339.20 1,339.20 เฉพาะเจาะจง 1,339.20 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000018 03/02/2564

26 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000019 03/02/2564

27 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 3,504.25 3,504.25 เฉพาะเจาะจง 3,504.25 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6402/000020 03/02/2564

28 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง 3,300.00 บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000021 03/02/2564

29 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,660.00 3,660.00 เฉพาะเจาะจง 3,660.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี เกณฑ์ราคา ร6402/000022 03/02/2564

30 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง 550.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000023 03/02/2564

31 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,820.00 2,820.00 เฉพาะเจาะจง 2,820.00 บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000024 03/02/2564

32 ซ้ือวตัถุดิบผลิตยา 1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง 1,480.00 นางสมจิตร ทางกระโทก เกณฑ์ราคา ร6402/000025 03/02/2564

33 จ้างบริการทางอินเตอร์เน็ต 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง 749.00 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000048 03/02/2564

34 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 4,030.00 4,030.00 เฉพาะเจาะจง 4,030.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6402/000129 03/02/2564
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35 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง 3,317.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6401/000161 04/02/2564

36 ซ้ือวสัดุส านักงาน 2,407.03 2,407.03 เฉพาะเจาะจง 2,407.03 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6402/000027 04/02/2564

37 ซ้ือวสัดุส านักงาน 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง 21,000.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6402/000028 04/02/2564

38 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง 2,970.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000030 04/02/2564

39 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม 2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง 2,450.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ เกณฑ์ราคา ร6402/000031 04/02/2564

40 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง 10,800.00 บริษัท เอสพีเอส  เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000032 04/02/2564

41 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 12,350.00 12,350.00 เฉพาะเจาะจง 12,350.00 บริษัท ท๊อปโปร อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000033 04/02/2564

42 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 36,975.00 36,975.00 เฉพาะเจาะจง 36,975.00 บริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000034 04/02/2564

43 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 14,100.00 14,100.00 เฉพาะเจาะจง 14,100.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000035 04/02/2564

44 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,185.00 3,185.00 เฉพาะเจาะจง 3,185.00 บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000036 04/02/2564

45 ซ้ือวสัดุส านักงาน 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง 360.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6402/000038 04/02/2564

46 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 4,730.00 4,730.00 เฉพาะเจาะจง 4,730.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6402/000131 04/02/2564

47 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง 214.00 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000037 05/02/2564

48 จ้างตรวจวเิคราะห์ 980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง 980.00 บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราเทอร่ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000098 05/02/2564

49 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 1,148.11 1,148.11 เฉพาะเจาะจง 1,148.11 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6402/000113 05/02/2564

50 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 4,970.00 4,970.00 เฉพาะเจาะจง 4,970.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6402/000133 05/02/2564

51 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง 3,750.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6402/000134 05/02/2564

52 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,510.00 3,510.00 เฉพาะเจาะจง 3,510.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6402/000135 05/02/2564
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53 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง 3,210.00 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6402/000114 08/02/2564

54 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 1,487.30 1,487.30 เฉพาะเจาะจง 1,487.30 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6402/000115 08/02/2564

55 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 2,541.25 2,541.25 เฉพาะเจาะจง 2,541.25 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6402/000116 08/02/2564

56 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ 3,474.29 3,474.29 เฉพาะเจาะจง 3,474.29 หจก. โตโยต้าโคราช 1988 เกณฑ์ราคา ร6402/000128 08/02/2564

57 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 814.00 814.00 เฉพาะเจาะจง 814.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด โคราชซีคิว (1995) เกณฑ์ราคา ร6402/000130 08/02/2564

58 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,740.00 3,740.00 เฉพาะเจาะจง 3,740.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6402/000138 08/02/2564

59 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง 6,420.00 บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000039 09/02/2564

60 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 71,300.00 71,300.00 เฉพาะเจาะจง 71,300.00 บริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000040 09/02/2564

61 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 187,200.00 187,200.00 เฉพาะเจาะจง 187,200.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000041 09/02/2564

62 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 94,695.00 94,695.00 เฉพาะเจาะจง 94,695.00 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000042 09/02/2564

63 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง 2,350.00 บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000043 09/02/2564

64 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 1,549.00 1,549.00 เฉพาะเจาะจง 1,549.00 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) (สาขานครราชสีมา)เกณฑ์ราคา ร6402/000044 09/02/2564

65 ซ้ือวสัดุส านักงาน 2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง 2,650.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6402/000045 09/02/2564

66 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,260.00 3,260.00 เฉพาะเจาะจง 3,260.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6402/000139 09/02/2564

67 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง 321.00 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000086 10/02/2564

68 ซ้ือประกันภยัรถยนต์ 7,417.24 7,417.24 เฉพาะเจาะจง 7,417.24 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000094 10/02/2564

69 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง 3,080.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6402/000140 10/02/2564

70 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง 17,000.00 หจก. โคราชคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6402/000167 10/02/2564
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71 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง 14,500.00 หจก. โคราชคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6402/000168 10/02/2564

72 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 7,639.80 7,639.80 เฉพาะเจาะจง 7,639.80 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000049 11/02/2564

73 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง 5,250.00 บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000050 11/02/2564

74 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง 6,750.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000051 11/02/2564

75 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง 320.00 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เกณฑ์ราคา ร6402/000052 11/02/2564

76 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง 3,150.00 บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000112 11/02/2564

77 ซ้ือวสัดุงานบา้น 1,765.50 1,765.50 เฉพาะเจาะจง 1,765.50 ร้าน ศรีไทยพาณิชย์ เกณฑ์ราคา ร6402/000124 11/02/2564

78 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง 850.00 ร้าน ทันสมัยแฟชั่น เกณฑ์ราคา ร6402/000132 11/02/2564

79 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,640.00 3,640.00 เฉพาะเจาะจง 3,640.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6402/000141 09/02/2564

80 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,430.00 3,430.00 เฉพาะเจาะจง 3,430.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6402/000142 10/02/2564

81 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,020.00 3,020.00 เฉพาะเจาะจง 3,020.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6402/000143 11/02/2564

82 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,440.00 3,440.00 เฉพาะเจาะจง 3,440.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6402/000144 15/02/2564

83 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง 1,020.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6402/000146 15/02/2564

84 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,149.00 1,149.00 เฉพาะเจาะจง 1,149.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6402/000149 15/02/2564

85 จ้างบริการเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,257.40 3,257.40 เฉพาะเจาะจง 3,257.40 บริษัท ริโก(้ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000120 15/02/2564

86 จ้างบริการเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,116.20 2,116.20 เฉพาะเจาะจง 2,116.20 บริษัท ริโก(้ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000121 15/02/2564

87 จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง 800.00 บริษัท ริโก(้ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000122 15/02/2564

88 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง 1,250.00 หจก. โคราชคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6402/000136 15/02/2564
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89 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง 3,990.00 หจก. โคราชคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6402/000137 15/02/2564

90 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,890.00 3,890.00 เฉพาะเจาะจง 3,890.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6402/000145 15/02/2564

91 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ 2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง 2,350.00 ร้าน อุดรมอเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6402/000163 15/02/2564

92 จ้างซ่อมระบบโทรศัพท์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง 10,000.00 นางสาวอารีรัตน์  เขียวชะเอม เกณฑ์ราคา ร6402/000054 16/02/2564

93 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ 31,536.65 31,536.65 เฉพาะเจาะจง 31,536.65 บริษัท ตังปักโคราช จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000055 16/02/2564

94 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง 4,990.00 บริษัท ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) เกณฑ์ราคา ร6402/000056 16/02/2564

95 ซ้ือวสัดุงานบา้น 5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง 5,040.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6402/000057 16/02/2564

96 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง 87,500.00 บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000058 16/02/2564

97 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 39,397.40 39,397.40 เฉพาะเจาะจง 39,397.40 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000059 16/02/2564

98 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง 5,600.00 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000060 16/02/2564

99 ซ้ือวสัดุส านักงาน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง 6,000.00 บริษัท เจซี คอนเทค จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000061 16/02/2564

100 ซ้ือวสัดุวทิยาศาตร์ 45,580.00 45,580.00 เฉพาะเจาะจง 45,580.00 บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000062 16/02/2564

101 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,676.80 6,676.80 เฉพาะเจาะจง 6,676.80 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6402/000063 16/02/2564

102 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,676.80 6,676.80 เฉพาะเจาะจง 6,676.80 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6402/000064 16/02/2564

103 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 34,320.00 34,320.00 เฉพาะเจาะจง 34,320.00 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000065 16/02/2564

104 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง 64,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดวิด แอนด์ โก เกณฑ์ราคา ร6402/000072 16/02/2564

105 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 440,000.00 440,000.00 เฉพาะเจาะจง 440,000.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000119 16/02/2564

106 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,540.00 3,540.00 เฉพาะเจาะจง 3,540.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6402/000147 16/02/2564
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107 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,540.00 3,540.00 เฉพาะเจาะจง 3,540.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6402/000148 16/02/2564

108 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,338.40 3,338.40 เฉพาะเจาะจง 3,338.40 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6402/000066 17/02/2564

109 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง 4,200.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6402/000067 17/02/2564

110 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 หจก.เค.เจ.เมด ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6402/000068 17/02/2564

111 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี แอนด์ โปรดักส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000069 17/02/2564

112 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,625.00 1,625.00 เฉพาะเจาะจง 1,625.00 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000070 17/02/2564

113 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,505.00 3,505.00 เฉพาะเจาะจง 3,505.00 บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา ร6402/000071 17/02/2564

114 ซ้ือวสัดุส านักงาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง 5,000.00 บริษัท ริโก(้ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000073 17/02/2564

115 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง 7,490.00 บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000075 17/02/2564

116 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 32,367.20 32,367.20 เฉพาะเจาะจง 32,367.20 บริษัท หมูทองออยล์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000083 17/02/2564

117 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง 321.00 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000085 17/02/2564

118 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 4,030.00 4,030.00 เฉพาะเจาะจง 4,030.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6402/000150 17/02/2564

119 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง 10,000.00 บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000076 18/02/2564

120 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 18,750.00 18,750.00 เฉพาะเจาะจง 18,750.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000077 18/02/2564

121 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง 11,600.00 บริษัท ท๊อปโปร อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000078 18/02/2564

122 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,457.00 5,457.00 เฉพาะเจาะจง 5,457.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด (แผนก3M)เกณฑ์ราคา ร6402/000079 18/02/2564

123 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,005.00 4,005.00 เฉพาะเจาะจง 4,005.00 บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000080 18/02/2564

124 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 4,000.00 บริษัท พ.ีพ.ีเอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000081 18/02/2564
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125 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 บริษัท มาสุ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000082 18/02/2564

126 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 4,690.00 4,690.00 เฉพาะเจาะจง 4,690.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6402/000151 18/02/2564

127 ซ้ือวสัดุงานบา้น 5,520.00 5,520.00 เฉพาะเจาะจง 5,520.00 ทีโอเอ็น เทรดด้ิง เกณฑ์ราคา ร6402/000165 18/02/2564

128 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง 350.00 ร้าน หมูน้ าแข็ง เกณฑ์ราคา ร6402/000087 18/02/2564

129 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง 1,760.00 ร้าน น ากิจ 2 กระจก-อลูมิเนียม เกณฑ์ราคา ร6402/000123 18/02/2564

130 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,340.00 4,340.00 เฉพาะเจาะจง 4,340.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6402/000152 18/02/2564

131 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง 3,750.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6402/000154 19/02/2564

132 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,130.00 4,130.00 เฉพาะเจาะจง 4,130.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6402/000155 22/02/2564

133 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง 1,440.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6402/000166 22/02/2564

134 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง 9,500.00 บริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จ ากัดเกณฑ์ราคา ร6402/000084 23/02/2564

135 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง 8,750.00 สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000088 23/02/2564

136 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 16,008.00 16,008.00 เฉพาะเจาะจง 16,008.00 บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000090 23/02/2564

137 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง 6,000.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)  จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000091 23/02/2564

138 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ 6,840.00 6,840.00 เฉพาะเจาะจง 6,840.00 บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992)จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000092 23/02/2564

139 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9,150.00 9,150.00 เฉพาะเจาะจง 9,150.00 บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000093 23/02/2564

140 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง 3,780.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6402/000156 23/02/2564

141 จ้างบริการทางอินเตอร์เน็ต 737.23 737.23 เฉพาะเจาะจง 737.23 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000158 23/02/2564

142 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 995.10 995.10 เฉพาะเจาะจง 995.10 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6402/000095 24/02/2564
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143 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,656.00 3,656.00 เฉพาะเจาะจง 3,656.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000096 24/02/2564

144 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง 1,250.00 บริษัท เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอร่ี  จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000097 24/02/2564

145 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,709.24 2,709.24 เฉพาะเจาะจง 2,709.24 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด แผนก Sanofiเกณฑ์ราคา ร6402/000099 24/02/2564

146 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง 5,000.00 บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000100 24/02/2564

147 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000101 24/02/2564

148 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง 1,800.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000102 24/02/2564

149 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,975.00 2,975.00 เฉพาะเจาะจง 2,975.00 บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา ร6402/000103 24/02/2564

150 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 374.50 374.50 เฉพาะเจาะจง 374.50 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000110 24/02/2564

151 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,770.00 3,770.00 เฉพาะเจาะจง 3,770.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6402/000157 24/02/2564

152 ซ้ือวสัดุส านักงาน 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง 360.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6402/000104 24/02/2565

153 ซ้ือวสัดุส านักงาน 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง 2,550.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6402/000105 24/02/2566

154 ซ้ือวสัดุส านักงาน 4,032.00 4,032.00 เฉพาะเจาะจง 4,032.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6402/000106 24/02/2567

155 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง 3,750.00 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000108 24/02/2569

156 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,632.20 2,632.20 เฉพาะเจาะจง 2,632.20 บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000109 24/02/2570

157 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 261.08 261.08 เฉพาะเจาะจง 261.08 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000117 24/02/2571

158 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,468.94 3,468.94 เฉพาะเจาะจง 3,468.94 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6402/000118 24/02/2572

159 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 3,570.00 3,570.00 เฉพาะเจาะจง 3,570.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6402/000159 24/02/2573

160 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 4,060.00 4,060.00 เฉพาะเจาะจง 4,060.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6402/000160 25/02/2564
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161 ซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหาร 4,450.00 4,450.00 เฉพาะเจาะจง 4,450.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6402/000162 25/02/2564

162 ซ้ือวสัดุส านักงาน 4,175.00 4,175.00 เฉพาะเจาะจง 4,175.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6402/000107 25/02/2564

163 ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 465.00 465.00 เฉพาะเจาะจง 465.00 ร้าน บุญมากอาร์ต เกณฑ์ราคา ร6402/000164 25/02/2564


