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1 บริการทางอินเตอร์เน็ต 737.23 737.23 เฉพาะเจาะจง 737.23 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000077 01/06/2564
2 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง 900.00 ร้าน ไอเดียร์ (ณัฐกานต์  แดงกระโทก) เกณฑ์ราคา ร6406/000152 01/06/2564
3 ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 4,000.00 ร้าน บุญมากอาร์ต เกณฑ์ราคา ร6406/000153 01/06/2564
4 ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 ร้าน บุญมากอาร์ต เกณฑ์ราคา ร6406/000154 01/06/2564
5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,825.25 3,825.25 เฉพาะเจาะจง 3,825.25 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000155 01/06/2564
6 บริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง 1,900.00 บริษัท กิ่งเพชร โอ.เอ.จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000168 01/06/2564
7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 4,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จงร่ ารวย เกณฑ์ราคา ร6406/000169 01/06/2564
8 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,464.04 4,464.04 เฉพาะเจาะจง 4,464.04 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000172 01/06/2564
9 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 277.13 277.13 เฉพาะเจาะจง 277.13 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000173 01/06/2564
10 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,310.00 3,310.00 เฉพาะเจาะจง 3,310.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6406/000184 01/06/2564
11 บริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เกณฑ์ราคา ร6406/000218 01/06/2564
12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง 1,800.00 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000002 02/06/2564
13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง 1,380.00 บริษัท เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000003 02/06/2564
14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง 1,750.00 บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000004 02/06/2564
15 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 40,722.40 40,722.40 เฉพาะเจาะจง 40,722.40 บริษัท หมูทองออยล์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000040 02/06/2564
16 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 374.50 374.50 เฉพาะเจาะจง 374.50 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000078 02/06/2564
17 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง 2,996.00 บริษัท แสงอรุณ แม็กซ์แอนด์ไทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000146 02/06/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 2564
โรงพยาบาลหนองบุญมาก
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18 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง 2,996.00 บริษัท แสงอรุณ แม็กซ์แอนด์ไทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000147 02/06/2564
19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6406/000165 02/06/2564
20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,395.00 1,395.00 เฉพาะเจาะจง 1,395.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6406/000167 02/06/2564
21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,725.00 1,725.00 เฉพาะเจาะจง 1,725.00 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด (สาขาที3่) เกณฑ์ราคา ร6406/000170 02/06/2564
22 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง 3,800.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6406/000185 02/06/2564
23 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,740.00 3,740.00 เฉพาะเจาะจง 3,740.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6406/000186 02/06/2564
24 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง 3,900.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6406/000187 04/06/2564
25 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง 3,200.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6406/000188 04/06/2564
26 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,410.00 3,410.00 เฉพาะเจาะจง 3,410.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6406/000189 04/06/2564
27 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง 1,498.00 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000081 07/06/2564
28 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง 150.00 ร้าน ธนัญพรการยาง เกณฑ์ราคา ร6406/000177 07/06/2564
29 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,420.00 4,420.00 เฉพาะเจาะจง 4,420.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6406/000190 07/06/2564
30 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000018 08/06/2564
31 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,525.00 3,525.00 เฉพาะเจาะจง 3,525.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000019 08/06/2564
32 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,284.90 3,284.90 เฉพาะเจาะจง 3,284.90 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000020 08/06/2564
33 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง 3,200.00 บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000021 08/06/2564
34 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,556.00 3,556.00 เฉพาะเจาะจง 3,556.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000022 08/06/2564
35 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,225.00 4,225.00 เฉพาะเจาะจง 4,225.00 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000023 08/06/2564
36 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,644.00 1,644.00 เฉพาะเจาะจง 1,644.00 บริษัท พ.ีพ.ีเอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000024 08/06/2564
37 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง 1,680.00 บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา ร6406/000025 08/06/2564
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38 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,860.00 1,860.00 เฉพาะเจาะจง 1,860.00 บริษัท เอสพีเอส  เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000026 08/06/2564
39 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง 2,850.00 บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000027 08/06/2564
40 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง 2,354.00 เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ เกณฑ์ราคา ร6406/000028 08/06/2564
41 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,171.48 3,171.48 เฉพาะเจาะจง 3,171.48 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000029 08/06/2564
42 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง 1,000.00 บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000030 08/06/2564
43 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000038 08/06/2564
44 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง 2,880.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000039 08/06/2564
45 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง 650.00 บริษัท ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) เกณฑ์ราคา ร6406/000176 08/06/2564
46 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,410.00 4,410.00 เฉพาะเจาะจง 4,410.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6406/000191 08/06/2564
47 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 267.50 267.50 เฉพาะเจาะจง 267.50 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000080 09/06/2564
48 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,070.00 4,070.00 เฉพาะเจาะจง 4,070.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6406/000192 09/06/2564
49 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 2,990.00 2,990.00 เฉพาะเจาะจง 2,990.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6406/000193 10/06/2564
50 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง 2,400.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6406/000194 11/06/2564
51 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 2,130.00 2,130.00 เฉพาะเจาะจง 2,130.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6406/000195 11/06/2564
52 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 1,640.00 1,640.00 เฉพาะเจาะจง 1,640.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6406/000196 11/06/2564
53 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,466.80 3,466.80 เฉพาะเจาะจง 3,466.80 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000050 14/06/2564
54 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง 1,284.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000051 14/06/2564
55 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,585.00 3,585.00 เฉพาะเจาะจง 3,585.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000052 14/06/2564
56 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง 2,100.00 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000053 14/06/2564
57 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000054 14/06/2564
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58 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,310.00 2,310.00 เฉพาะเจาะจง 2,310.00 บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000055 14/06/2564
59 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง 800.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6406/000056 14/06/2564
60 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,330.00 3,330.00 เฉพาะเจาะจง 3,330.00 บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000057 14/06/2564
61 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง 1,800.00 บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000058 14/06/2564
62 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง 3,600.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000059 14/06/2564
63 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6406/000197 14/06/2564
64 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 1,609.00 1,609.00 เฉพาะเจาะจง 1,609.00 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) (สาขานครราชสีมา) เกณฑ์ราคา ร6406/000060 15/06/2564
65 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง 2,800.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6406/000061 15/06/2564
66 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง 1,440.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6406/000062 15/06/2564
67 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง 4,100.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6406/000198 15/06/2564
68 บริการเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,095.80 2,095.80 เฉพาะเจาะจง 2,095.80 บริษัท ริโก(้ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000215 15/06/2564
69 บริการเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,932.60 1,932.60 เฉพาะเจาะจง 1,932.60 บริษัท ริโก(้ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000216 15/06/2564
70 บริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง 800.00 บริษัท ริโก(้ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000217 15/06/2564
71 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง 1,100.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000063 16/06/2564
72 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,872.50 1,872.50 เฉพาะเจาะจง 1,872.50 บริษทั แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000064 16/06/2564
73 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง 3,300.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000065 16/06/2564
74 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000066 16/06/2564
75 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง 1,250.00 บริษัท เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอร่ี  จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000067 16/06/2564
76 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง 1,700.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000068 16/06/2564
77 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง 3,800.00 บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000069 16/06/2564
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78 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง 1,819.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000070 16/06/2564
79 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 267.50 267.50 เฉพาะเจาะจง 267.50 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000079 16/06/2564
80 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,090.00 3,090.00 เฉพาะเจาะจง 3,090.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6406/000199 16/06/2564
81 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,330.00 3,330.00 เฉพาะเจาะจง 3,330.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6406/000200 17/06/2564
82 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,540.00 3,540.00 เฉพาะเจาะจง 3,540.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6406/000201 18/06/2564
83 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 2,570.00 2,570.00 เฉพาะเจาะจง 2,570.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6406/000202 18/06/2564
84 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 2,780.00 2,780.00 เฉพาะเจาะจง 2,780.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6406/000203 18/06/2564
85 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง 240.00 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เกณฑ์ราคา ร6406/000082 21/06/2564
86 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 2,740.00 2,740.00 เฉพาะเจาะจง 2,740.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6406/000204 21/06/2564
87 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,470.00 1,470.00 เฉพาะเจาะจง 1,470.00 บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000094 22/06/2564
88 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,130.00 3,130.00 เฉพาะเจาะจง 3,130.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6406/000205 22/06/2564
89 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง 2,550.00 บริษัท ไทย พ.ีดี. เคมีคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000095 23/06/2564
90 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,054.40 2,054.40 เฉพาะเจาะจง 2,054.40 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000096 23/06/2564
91 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,795.00 2,795.00 เฉพาะเจาะจง 2,795.00 บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000097 23/06/2564
92 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,820.00 2,820.00 เฉพาะเจาะจง 2,820.00 บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000098 23/06/2564
93 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง 1,440.00 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000099 23/06/2564
94 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 4,665.20 4,665.20 เฉพาะเจาะจง 4,665.20 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6406/000100 23/06/2564
95 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง 2,140.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6406/000101 23/06/2564
96 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,733.40 1,733.40 เฉพาะเจาะจง 1,733.40 บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000102 23/06/2564
97 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง 2,100.00 บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000103 23/06/2564
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98 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,547.50 4,547.50 เฉพาะเจาะจง 4,547.50 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000104 23/06/2564
99 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,012.50 4,012.50 เฉพาะเจาะจง 4,012.50 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000105 23/06/2564
100 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,659.40 3,659.40 เฉพาะเจาะจง 3,659.40 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000106 23/06/2564
101 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,144.00 3,144.00 เฉพาะเจาะจง 3,144.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000114 23/06/2564
102 บริการทางอินเตอร์เน็ต 737.23 737.23 เฉพาะเจาะจง 737.23 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000178 23/06/2564
103 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,650.00 3,650.00 เฉพาะเจาะจง 3,650.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6406/000206 23/06/2564
104 ซ้ือวัสดุบรรจุยา 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง 1,750.00 บริษัท อัมรินทร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000115 24/06/2564
105 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง 1,950.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6406/000116 24/06/2564
106 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,470.00 1,470.00 เฉพาะเจาะจง 1,470.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000117 24/06/2564
107 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,275.00 3,275.00 เฉพาะเจาะจง 3,275.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000118 24/06/2564
108 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง 1,600.00 นายสมเกียรติ  ปลอดกระโทก เกณฑ์ราคา ร6406/000179 24/06/2564
109 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,310.00 3,310.00 เฉพาะเจาะจง 3,310.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6406/000207 24/06/2564
110 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,030.00 3,030.00 เฉพาะเจาะจง 3,030.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6406/000208 25/06/2564
111 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 2,360.00 2,360.00 เฉพาะเจาะจง 2,360.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6406/000209 25/06/2564
112 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,430.00 3,430.00 เฉพาะเจาะจง 3,430.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6406/000210 25/06/2564
113 จ้างรักษาความปลอดภัย 11,160.00 11,160.00 เฉพาะเจาะจง 11,160.00 นายพุด   ดวงกระโทก เกณฑ์ราคา ร6406/000119 28/06/2564
114 จ้างรักษาความปลอดภัย 11,160.00 11,160.00 เฉพาะเจาะจง 11,160.00 นายโปย  ค ากลาง เกณฑ์ราคา ร6406/000120 28/06/2564
115 จ้างรักษาความปลอดภัย 11,160.00 11,160.00 เฉพาะเจาะจง 11,160.00 นายส าราญ  ตันกระโทก เกณฑ์ราคา ร6406/000121 28/06/2564
116 จ้างรักษาความปลอดภัย 11,160.00 11,160.00 เฉพาะเจาะจง 11,160.00 นายอภิสิทธิ ์ ดอกกระโทก เกณฑ์ราคา ร6406/000122 28/06/2565
117 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,027.20 1,027.20 เฉพาะเจาะจง 1,027.20 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด( เกณฑ์ราคา ร6406/000125 28/06/2564
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118 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง 2,500.00 บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000126 28/06/2564
119 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง 3,700.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6406/000211 28/06/2564
120 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง 4,200.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6406/000229 28/06/2564
121 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง 500.00 ร้าน นก ไอ.ท.ีอินเตอร์เนชั่นแนล เกณฑ์ราคา ร6406/000135 29/06/2564
122 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000136 29/06/2564
123 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000137 29/06/2564
124 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง 900.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000138 29/06/2564
125 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,360.00 1,360.00 เฉพาะเจาะจง 1,360.00 บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000139 29/06/2564
126 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง 1,200.00 บริษัท ท๊อปโปร อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000140 29/06/2564
127 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง 1,600.00 บริษัท เอสพีเอส  เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000141 29/06/2564
128 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 4,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จงร่ ารวย เกณฑ์ราคา ร6406/000142 29/06/2564
129 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,060.00 2,060.00 เฉพาะเจาะจง 2,060.00 ทีโอเอ็น เทรดด้ิง เกณฑ์ราคา ร6406/000143 29/06/2564
130 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,440.00 4,440.00 เฉพาะเจาะจง 4,440.00 ทีโอเอ็น เทรดด้ิง เกณฑ์ราคา ร6406/000144 29/06/2564
131 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,171.48 3,171.48 เฉพาะเจาะจง 3,171.48 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000145 29/06/2564
132 บริการทางอินเตอร์เน็ต 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง 749.00 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000171 29/06/2564
133 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,720.00 3,720.00 เฉพาะเจาะจง 3,720.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6406/000212 29/06/2564
134 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง 3,300.00 บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000148 30/06/2564
135 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง 1,750.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000149 30/06/2564
136 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง 2,247.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6406/000150 30/06/2564
137 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง 4,650.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6406/000156 30/06/2564
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138 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง 4,200.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6406/000157 30/06/2564
139 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง 3,080.00 ร้านเอ็นพีเค กรุ๊ป (ประเทศไทย) เกณฑ์ราคา ร6406/000158 30/06/2564
140 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,439.00 4,439.00 เฉพาะเจาะจง 4,439.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6406/000159 30/06/2564
141 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง 3,080.00 ทีโอเอ็น เทรดด้ิง เกณฑ์ราคา ร6406/000160 30/06/2564
142 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,756.00 3,756.00 เฉพาะเจาะจง 3,756.00 ทีโอเอ็น เทรดด้ิง เกณฑ์ราคา ร6406/000161 30/06/2564
143 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,536.80 4,536.80 เฉพาะเจาะจง 4,536.80 บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000162 30/06/2564
144 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,220.00 2,220.00 เฉพาะเจาะจง 2,220.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000163 30/06/2564
145 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง 4,050.00 ร้าน จิราทิพย์ แพทย์ภัณฑ์ เกณฑ์ราคา ร6406/000164 30/06/2564
146 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 870.98 870.98 เฉพาะเจาะจง 870.98 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000174 30/06/2564
147 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 374.50 374.50 เฉพาะเจาะจง 374.50 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000180 30/06/2564
148 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง 3,480.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6406/000213 30/06/2564
149 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางลี  พือสันเทียะ เกณฑ์ราคา ร6406/000220 30/06/2564
150 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางโอ  ดุมกระโทก เกณฑ์ราคา ร6406/000221 30/06/2564
151 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวทองล้วน  หมื่นสีพรม เกณฑ์ราคา ร6406/000222 30/06/2564
152 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวธิติยา  เกษมศรี เกณฑ์ราคา ร6406/000223 30/06/2564
153 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวนภาพร   ด่านกระโทก เกณฑ์ราคา ร6406/000224 30/06/2564
154 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางมณีรัตน์  จูมเกษ เกณฑ์ราคา ร6406/000225 30/06/2564
155 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวทิพย์  น้อมกระโทก เกณฑ์ราคา ร6406/000226 30/06/2564
156 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวสมหวัง คู่กระโทก เกณฑ์ราคา ร6406/000227 30/06/2564
157 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางละมัย  คงสืบชาติ เกณฑ์ราคา ร6406/000228 30/06/2564


