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วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

1 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,171.48 3,171.48 เฉพาะเจาะจง 3,171.48 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด แผนก Sanofi เกณฑ์ราคา 01/07/2564

2 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง 37,500.00 บริษทั หมูทองออยล์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000060 01/07/2564

3 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,340.00 3,340.00 เฉพาะเจาะจง 3,340.00 นางพทุธมาศ   เพยีรผักแวน่ เกณฑ์ราคา ร6407/000123 01/07/2564

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง 3,900.00 บริษทั วทิยาศรม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000197 01/07/2564

5 บริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง 1,900.00 บริษทั กิ่งเพชร โอ.เอ.จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000221 01/07/2564

6 บริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ออฟฟศิ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เกณฑ์ราคา ร6407/000222 01/07/2564

7 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง 1,950.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติดเกณฑ์ราคา ร6407/000007 02/07/2564

8 จ้างเหมาปรับพืน้ที่ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง 700.00 นายกฤษณะ  ทุ่งกระโทก เกณฑ์ราคา ร6407/000062 02/07/2564

9 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 2,960.00 2,960.00 เฉพาะเจาะจง 2,960.00 นางพทุธมาศ   เพยีรผักแวน่ เกณฑ์ราคา ร6407/000124 02/07/2564

10 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,070.00 3,070.00 เฉพาะเจาะจง 3,070.00 นางพทุธมาศ   เพยีรผักแวน่ เกณฑ์ราคา ร6407/000125 02/07/2564

11 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 2,860.00 2,860.00 เฉพาะเจาะจง 2,860.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6407/000126 02/07/2564

12 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 2,710.00 2,710.00 เฉพาะเจาะจง 2,710.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6407/000127 05/07/2564

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,474.74 4,474.74 เฉพาะเจาะจง 4,474.74 บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000012 06/07/2564

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,077.60 2,077.60 เฉพาะเจาะจง 2,077.60 บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000013 06/07/2564

15 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 4,000.00 บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000014 06/07/2564

16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง 2,200.00 บริษทั คอนติเนนเติล - ฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000015 06/07/2564

17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000016 06/07/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2564
โรงพยาบาลหนองบุญมาก

แบบ สขร .1

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่1- 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
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วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่
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แบบ สขร .1

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,691.50 3,691.50 เฉพาะเจาะจง 3,691.50 บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000017 06/07/2564

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,936.00 2,936.00 เฉพาะเจาะจง 2,936.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6407/000018 06/07/2564

20 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง 2,700.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000019 06/07/2564

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง 2,550.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6407/000021 06/07/2564

22 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 4,000.00 บริษทั เวลิด์เมด อีควปิเม้นท ์จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000022 06/07/2564

23 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,841.31 3,841.31 เฉพาะเจาะจง 3,841.31 บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000023 06/07/2564

24 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง 1,150.00 บริษทั วทิยาศรม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000024 06/07/2564

25 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง 1,819.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด (แผนกTerumo)เกณฑ์ราคา ร6407/000025 06/07/2564

26 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,824.80 2,824.80 เฉพาะเจาะจง 2,824.80 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด (แผนก3M) เกณฑ์ราคา ร6407/000026 06/07/2564

27 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,348.20 1,348.20 เฉพาะเจาะจง 1,348.20 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด แผนก Sanofi เกณฑ์ราคา ร6407/000027 06/07/2564

28 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,510.00 3,510.00 เฉพาะเจาะจง 3,510.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6407/000128 06/07/2564

29 จ้างติดต้ังและต่อเติม 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 นายเสน่ห ์ ทองงามข า เกณฑ์ราคา ร6407/000061 07/07/2564

30 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 481.50 481.50 เฉพาะเจาะจง 481.50 บริษทั ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000063 07/07/2564

31 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,410.00 3,410.00 เฉพาะเจาะจง 3,410.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6407/000129 07/07/2564

32 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,410.00 4,410.00 เฉพาะเจาะจง 4,410.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6407/000122 08/07/2564

33 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,310.00 3,310.00 เฉพาะเจาะจง 3,310.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6407/000130 08/07/2564

34 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง 3,420.00 นางพทุธมาศ   เพยีรผักแวน่ เกณฑ์ราคา ร6407/000131 09/07/2564

35 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,630.00 3,630.00 เฉพาะเจาะจง 3,630.00 นางพทุธมาศ   เพยีรผักแวน่ เกณฑ์ราคา ร6407/000132 09/07/2564

36 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,630.00 3,630.00 เฉพาะเจาะจง 3,630.00 นางพทุธมาศ   เพยีรผักแวน่ เกณฑ์ราคา ร6407/000133 09/07/2564

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง 1,700.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6407/000041 12/07/2564
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แบบ สขร .1

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

38 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 2,385.00 2,385.00 เฉพาะเจาะจง 2,385.00 บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) (สาขานครราชสีมา)เกณฑ์ราคา ร6407/000042 12/07/2564

39 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000043 12/07/2564

40 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง 700.00 บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000044 12/07/2564

41 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง 1,320.00 บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000045 12/07/2564

42 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง 3,420.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6407/000134 12/07/2564

43 บริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง 800.00 บริษทั ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000187 12/07/2564

44 บริการเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง 1,800.00 บริษทั ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000188 12/07/2564

45 บริการเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,222.40 2,222.40 เฉพาะเจาะจง 2,222.40 บริษทั ริโก้(ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000190 12/07/2564

46 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 บริษทั มาสุ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000046 13/07/2564

47 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง 2,850.00 บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000047 13/07/2564

48 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,808.30 1,808.30 เฉพาะเจาะจง 1,808.30 บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000048 13/07/2564

49 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง 1,080.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  วอีาร์ ซัพพอร์ต เกณฑ์ราคา ร6407/000049 13/07/2564

50 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,668.00 4,668.00 เฉพาะเจาะจง 4,668.00 บริษทั พี.พ.ีเอส. ฮอสพทิอล ซัพพลาย จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000050 13/07/2564

51 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,309.60 4,309.60 เฉพาะเจาะจง 4,309.60 บริษทั ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ เกณฑ์ราคา ร6407/000051 13/07/2564

52 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 บริษทั ฟฮีาแล็บ จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ เกณฑ์ราคา ร6407/000052 13/07/2564

53 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 503.40 503.40 เฉพาะเจาะจง 503.40 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6407/000053 13/07/2564

54 ซ้ือวัสดุบรรจุยา 1,125.00 1,125.00 เฉพาะเจาะจง 1,125.00 บริษทั อัมรินทร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000054 13/07/2564

55 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง 3,600.00 บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000055 13/07/2564

56 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง 3,150.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6407/000056 13/07/2564

57 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง 3,210.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000057 13/07/2564
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58 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,444.50 1,444.50 เฉพาะเจาะจง 1,444.50 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000058 13/07/2564

59 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง 1,819.00 บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000059 13/07/2564

60 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,030.00 3,030.00 เฉพาะเจาะจง 3,030.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6407/000194 13/07/2564

61 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง 1,450.00 บริษทั ที.แมนฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000075 14/07/2564

62 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง 3,600.00 บริษทั โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000076 14/07/2564

63 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,095.00 3,095.00 เฉพาะเจาะจง 3,095.00 บริษทั โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000077 14/07/2564

64 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 952.30 952.30 เฉพาะเจาะจง 952.30 บริษทั อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000078 14/07/2564

65 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,240.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง 1,240.00 บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000079 14/07/2564

66 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง 1,400.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี เกณฑ์ราคา ร6407/000080 14/07/2564

67 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,268.40 2,268.40 เฉพาะเจาะจง 2,268.40 บริษทั เจ เอส วชิั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000081 14/07/2564

68 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง 3,420.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6407/000195 14/07/2564

69 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง 3,420.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6407/000196 15/07/2564

70 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 38,700.00 38,700.00 เฉพาะเจาะจง 38,700.00 บริษทั หมูทองออยล์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000161 16/07/2564

71 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,630.00 3,630.00 เฉพาะเจาะจง 3,630.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6407/000217 16/07/2564

72 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,690.00 3,690.00 เฉพาะเจาะจง 3,690.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6407/000218 16/07/2564

73 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,218.40 1,218.40 เฉพาะเจาะจง 1,218.40 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6407/000094 19/07/2564

74 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,451.20 4,451.20 เฉพาะเจาะจง 4,451.20 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6407/000095 19/07/2564

75 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,524.00 1,524.00 เฉพาะเจาะจง 1,524.00 บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000096 19/07/2564

76 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6407/000097 19/07/2564

77 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,025.00 2,025.00 เฉพาะเจาะจง 2,025.00 บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000098 19/07/2564
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78 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง 2,550.00 ร้านเอ็นพเีค กรุ๊ป (ประเทศไทย) เกณฑ์ราคา ร6407/000099 19/07/2564

79 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 385.00 385.00 เฉพาะเจาะจง 385.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6407/000100 19/07/2564

80 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง 1,605.00 หจก. ขวญัชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลทต้ิ์ง เกณฑ์ราคา ร6407/000101 19/07/2564

81 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง 4,800.00 บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982)  จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000102 20/07/2564

82 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอร่ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000103 20/07/2564

83 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,160.00 4,160.00 เฉพาะเจาะจง 4,160.00 บริษทั พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000104 20/07/2564

84 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,509.00 3,509.00 เฉพาะเจาะจง 3,509.00 บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000105 20/07/2564

85 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,530.00 1,530.00 เฉพาะเจาะจง 1,530.00 บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000106 20/07/2564

86 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,980.00 2,980.00 เฉพาะเจาะจง 2,980.00 บริษทั เอ็ม.เอ.ซี.อินฟอร์เมชั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000107 20/07/2564

87 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,132.00 4,132.00 เฉพาะเจาะจง 4,132.00 บริษทั พี.พ.ีเอส. ฮอสพทิอล ซัพพลาย จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000109 20/07/2564

88 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง 3,150.00 บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000110 20/07/2564

89 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,540.80 1,540.80 เฉพาะเจาะจง 1,540.80 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000111 20/07/2564

90 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,555.00 3,555.00 เฉพาะเจาะจง 3,555.00 บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000112 20/07/2564

91 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,584.05 2,584.05 เฉพาะเจาะจง 2,584.05 บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000113 20/07/2564

92 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,675.00 3,675.00 เฉพาะเจาะจง 3,675.00 บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000114 20/07/2564

93 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง 1,600.00 บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000121 22/07/2564

94 ซ้ือวัสดุส านักงาน 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง 100.00 บริษทั โคราชเทเลคอมไวร์เลส จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000189 23/07/2564

95 ซ้ือวัสดุส านักงาน 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง 200.00 บริษทั โคราชเทเลคอมไวร์เลส จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000191 23/07/2564

96 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 570.00 570.00 เฉพาะเจาะจง 570.00 หจก. โคราชคอมพวิเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6407/000192 23/07/2564

97 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,140.00 3,140.00 เฉพาะเจาะจง 3,140.00 หจก. โคราชคอมพวิเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6407/000193 23/07/2564
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98 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง 3,531.00 บริษทั เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000136 27/07/2564

99 จ้างรักษาความปลอดภัย 10,440.00 10,440.00 เฉพาะเจาะจง 10,440.00 นายพดุ   ดวงกระโทก เกณฑ์ราคา ร6407/000139 27/07/2564

100 จ้างรักษาความปลอดภัย 11,160.00 11,160.00 เฉพาะเจาะจง 11,160.00 นายโปย  ค ากลาง เกณฑ์ราคา ร6407/000140 27/07/2564

101 จ้างรักษาความปลอดภัย 11,160.00 11,160.00 เฉพาะเจาะจง 11,160.00 นายส าราญ  ตันกระโทก เกณฑ์ราคา ร6407/000141 27/07/2564

102 จ้างรักษาความปลอดภัย 10,440.00 10,440.00 เฉพาะเจาะจง 10,440.00 นายอภสิิทธิ ์ ดอกกระโทก เกณฑ์ราคา ร6407/000142 27/07/2564

103 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง 1,150.00 หจก. โคราชคอมพวิเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6408/000001 27/07/2564

104 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง 400.00 หจก. โคราชคอมพวิเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6408/000002 27/07/2564

105 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง 4,300.00 หจก. โคราชคอมพวิเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6408/000003 27/07/2564

106 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,980.00 4,980.00 เฉพาะเจาะจง 4,980.00 หจก. โคราชคอมพวิเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6408/000004 27/07/2564

107 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง 4,200.00 บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000162 29/07/2564

108 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 503.40 503.40 เฉพาะเจาะจง 503.40 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6407/000163 29/07/2564

109 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง 4,200.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6407/000164 29/07/2564

110 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง 4,300.00 บริษทั โกลบอลฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000165 29/07/2564

111 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง 1,440.00 บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000166 29/07/2564

112 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,123.50 1,123.50 เฉพาะเจาะจง 1,123.50 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6407/000167 29/07/2564

113 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง 2,900.00 บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000168 29/07/2564

114 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 หจก. แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี เกณฑ์ราคา ร6407/000169 29/07/2564

115 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 770.40 770.40 เฉพาะเจาะจง 770.40 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6407/000170 29/07/2564

116 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 4,000.00 บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000171 29/07/2564

117 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,440.50 4,440.50 เฉพาะเจาะจง 4,440.50 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6407/000172 29/07/2564
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118 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง 3,360.00 บริษทั แซนด์ อินฟนิิต้ี จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ เกณฑ์ราคา ร6407/000173 29/07/2564

119 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,123.50 1,123.50 เฉพาะเจาะจง 1,123.50 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000184 30/07/2564

120 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,730.00 2,730.00 เฉพาะเจาะจง 2,730.00 บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000185 30/07/2564

121 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง 1,600.00 บริษทั เอ.ท.ีเมดิแคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6407/000186 30/07/2564

122 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางลี  พอืสันเทยีะ เกณฑ์ราคา ร6408/000194 30/07/2564

123 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางโอ  ดุมกระโทก เกณฑ์ราคา ร6408/000195 30/07/2564

124 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวทองล้วน  หมื่นสีพรม เกณฑ์ราคา ร6408/000196 30/07/2564

125 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวธติิยา  เกษมศรี เกณฑ์ราคา ร6408/000197 30/07/2564

126 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวนภาพร   ด่านกระโทก เกณฑ์ราคา ร6408/000198 30/07/2564

127 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางมณีรัตน์  จูมเกษ เกณฑ์ราคา ร6408/000199 30/07/2564

128 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวทพิย์  น้อมกระโทก เกณฑ์ราคา ร6408/000200 30/07/2564

129 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางสาวสมหวงั คู่กระโทก เกณฑ์ราคา ร6408/000201 30/07/2564

130 จ้างเหมาปฏิบัติงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 นางละมัย  คงสืบชาติ เกณฑ์ราคา ร6408/000202 30/07/2564

131 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,171.48 3,171.48 เฉพาะเจาะจง 3,171.48 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000145 29/06/2564

132 บริการทางอินเตอร์เน็ต 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง 749.00 บริษทั ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000171 29/06/2564

133 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,720.00 3,720.00 เฉพาะเจาะจง 3,720.00 นางพทุธมาศ   เพยีรผักแวน่ เกณฑ์ราคา ร6406/000212 29/06/2564

134 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง 3,300.00 บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000148 30/06/2564

135 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง 1,750.00 บริษทั 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 ร้านเอ็นพเีค 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 ทโีอเอ็น เทรดด้ิง เกณฑ์ราคา ร6406/000160 30/06/2564

142 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,756.00 3,756.00 เฉพาะเจาะจง 3,756.00 ทโีอเอ็น เทรดด้ิง เกณฑ์ราคา ร6406/000161 30/06/2564

143 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,536.80 4,536.80 เฉพาะเจาะจง 4,536.80 บริษทั เจ เอส วชิั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000162 30/06/2564

144 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,220.00 2,220.00 เฉพาะเจาะจง 2,220.00 บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000163 30/06/2564

145 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง 4,050.00 ร้าน จิราทพิย์ แพทย์ภณัฑ์ เกณฑ์ราคา ร6406/000164 30/06/2564

146 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 870.98 870.98 เฉพาะเจาะจง 870.98 บริษทั บา้นใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000174 30/06/2564

147 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 374.50 374.50 เฉพาะเจาะจง 374.50 บริษทั ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6406/000180 30/06/2564

148 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง 3,480.00 นางพทุธมาศ   เพยีรผักแวน่ เกณฑ์ราคา ร6406/000213 30/06/2564


