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ล าดับ

ที่
งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่

จัดซ้ือจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

1 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง 15,600.00 บริษัท ลองไลฟ์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา ร6503/000009 01/03/2565

2 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 19,250.00 19,250.00 เฉพาะเจาะจง 19,250.00 สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000012 01/03/2565

3 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง 7,260.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6503/000065 01/03/2565

4 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง 749.00 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) เกณฑ์ราคา ร6503/000098 01/03/2565

5 ค่าบริการโทรศัพท์ 1,158.00 1,158.00 เฉพาะเจาะจง 1,158.00 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัดเกณฑ์ราคา ร6503/000099 01/03/2565

6 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,975.00 2,975.00 เฉพาะเจาะจง 2,975.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000015 02/03/2565

7 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 7,010.00 7,010.00 เฉพาะเจาะจง 7,010.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6503/000066 02/03/2565

8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 181.90 181.90 เฉพาะเจาะจง 181.90 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000097 02/03/2565

9 จ้างเหมารถแม็คโคร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 4,000.00 นายชวลิต  มุมกระโทก เกณฑ์ราคา ร6502/000230 03/03/2565

10 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 39,294.00 39,294.00 เฉพาะเจาะจง 39,294.00 บริษัท หมูทองออยล์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000026 03/03/2565

11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,744.10 1,744.10 เฉพาะเจาะจง 1,744.10 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด แผนก UMB OSOTH INTER LABเกณฑ์ราคา ร6503/000027 03/03/2565

12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,444.50 1,444.50 เฉพาะเจาะจง 1,444.50 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด (แผนกTerumo)เกณฑ์ราคา ร6503/000030 03/03/2565

13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,337.50 1,337.50 เฉพาะเจาะจง 1,337.50 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด (แผนกTerumo)เกณฑ์ราคา ร6503/000031 03/03/2565

14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,017.40 3,017.40 เฉพาะเจาะจง 3,017.40 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด แผนกMegaLifesciencesเกณฑ์ราคา ร6503/000032 03/03/2565

15 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง 2,247.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด แผนก LABOTRON เกณฑ์ราคา ร6503/000033 03/03/2565

16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง 4,280.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด แผนก Organon (Thailand)เกณฑ์ราคา ร6503/000034 03/03/2565

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2565

โรงพยาบาลหนองบุญมาก

วันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



สขร.1

17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,530.00 1,530.00 เฉพาะเจาะจง 1,530.00 บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000035 03/03/2565

18 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,695.00 2,695.00 เฉพาะเจาะจง 2,695.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6503/000036 03/03/2565

19 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000037 03/03/2565

20 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง 4,280.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000038 03/03/2565

21 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 7,280.00 7,280.00 เฉพาะเจาะจง 7,280.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6503/000067 03/03/2565

22 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,860.00 1,860.00 เฉพาะเจาะจง 1,860.00 บริษัท เอสพีเอส  เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000039 04/03/2565

23 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง 2,500.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000040 04/03/2565

24 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง 2,700.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000041 04/03/2565

25 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง 480.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000042 04/03/2565

26 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง 3,300.00 บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา ร6503/000043 04/03/2565

27 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 675.00 675.00 เฉพาะเจาะจง 675.00 บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000044 04/03/2565

28 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 3,950.00 3,950.00 เฉพาะเจาะจง 3,950.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6503/000045 04/03/2565

29 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง 180.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6503/000046 04/03/2565

30 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,245.00 3,245.00 เฉพาะเจาะจง 3,245.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ่เกณฑ์ราคา ร6503/000047 04/03/2565

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง 2,450.00 ร้านเอ็นพีเค กรุ๊ป (ประเทศไทย) เกณฑ์ราคา ร6503/000048 04/03/2565

32 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,110.00 1,110.00 เฉพาะเจาะจง 1,110.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  วีอาร์ ซัพพอร์ต เกณฑ์ราคา ร6503/000049 04/03/2565

33 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง 1,350.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000050 04/03/2565

34 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง 1,000.00 บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช  (1988) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000051 04/03/2565

35 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 บริษัท เวิลด์เมด อีควิปเม้นท์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000052 04/03/2565

36 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 4,000.00 บริษัท พ.ีพ.ีเอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000053 04/03/2565

37 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 6,290.00 6,290.00 เฉพาะเจาะจง 6,290.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6503/000068 04/03/2565

38 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 5,660.00 5,660.00 เฉพาะเจาะจง 5,660.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6503/000069 04/03/2565
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39 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง 5,040.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6503/000070 04/03/2565

40 ค่าบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เกณฑ์ราคา ร6503/000095 04/03/2565

41 ค่าบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เกณฑ์ราคา ร6503/000096 04/03/2565

42 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง 3,600.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด(CARDINAL HEALTH)เกณฑ์ราคา ร6503/000054 07/03/2565

43 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 4,660.00 4,660.00 เฉพาะเจาะจง 4,660.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6503/000071 07/03/2565

44 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง 2,675.00 บริษัท อินแพคฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000072 08/03/2565

45 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,605.00 2,605.00 เฉพาะเจาะจง 2,605.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6503/000073 08/03/2565

46 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,583.60 1,583.60 เฉพาะเจาะจง 1,583.60 บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด แผนก TXQ VIGILENZเกณฑ์ราคา ร6503/000074 08/03/2565

47 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000075 08/03/2565

48 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง 2,550.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พ.ีดี.แอล เกณฑ์ราคา ร6503/000076 08/03/2565

49 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง 2,675.00 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000077 08/03/2565

50 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง 3,500.00 บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000078 08/03/2565

51 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง 5,350.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6503/000115 08/03/2565

52 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,480.00 2,480.00 เฉพาะเจาะจง 2,480.00 บริษัท มาซาแลบ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000079 09/03/2565

53 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,140.00 5,140.00 เฉพาะเจาะจง 5,140.00 นายสมศักด์ิ   ชัยเสนา เกณฑ์ราคา ร6503/000117 09/03/2565

54 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 781.10 781.10 เฉพาะเจาะจง 781.10 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000156 09/03/2565

55 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 5,420.00 5,420.00 เฉพาะเจาะจง 5,420.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6503/000118 10/03/2565

56 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง 1,712.00 บริษัท แสงอรุณ แม็กซ์แอนด์ไทร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000161 10/03/2565

57 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง 1,284.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6503/000089 11/03/2565

58 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง 1,800.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000090 11/03/2565

59 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง 3,750.00 บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000091 11/03/2565

60 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง 4,250.00 บริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000092 11/03/2565
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61 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง 3,200.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  วีอาร์ ซัพพอร์ต เกณฑ์ราคา ร6503/000093 11/03/2565

62 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,921.10 2,921.10 เฉพาะเจาะจง 2,921.10 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000094 11/03/2565

63 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 5,660.00 5,660.00 เฉพาะเจาะจง 5,660.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6503/000119 11/03/2565

64 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 6,150.00 6,150.00 เฉพาะเจาะจง 6,150.00 นางพุทธมาศ   เพียรผักแว่น เกณฑ์ราคา ร6503/000120 11/03/2565

65 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 6,510.00 6,510.00 เฉพาะเจาะจง 6,510.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6503/000121 11/03/2565

66 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 6,970.00 6,970.00 เฉพาะเจาะจง 6,970.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6503/000122 14/03/2565

67 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,200.54 1,200.54 เฉพาะเจาะจง 1,200.54 บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000159 14/03/2565

68 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง 4,750.00 บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด แผนก Thai Otsuka Pharmaceutical-BIVเกณฑ์ราคา ร6503/000102 15/03/2565

69 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง 3,300.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000104 15/03/2565

70 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง 3,900.00 บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000105 15/03/2565

71 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,575.00 3,575.00 เฉพาะเจาะจง 3,575.00 เอส.เค.ซัพพลาย (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา ร6503/000106 15/03/2565

72 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง 3,850.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6503/000107 15/03/2565

73 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง 3,850.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6503/000108 15/03/2565

74 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,016.00 2,016.00 เฉพาะเจาะจง 2,016.00 ร้านพิทยาโปรดักส์ เกณฑ์ราคา ร6503/000109 15/03/2565

75 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,625.00 1,625.00 เฉพาะเจาะจง 1,625.00 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000110 15/03/2565

76 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง 4,494.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6503/000111 15/03/2565

77 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,776.00 1,776.00 เฉพาะเจาะจง 1,776.00 บริษัท พ.ีพ.ีเอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000112 15/03/2565

78 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง 2,800.00 บริษัท อาร์.ท.ีเมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000113 15/03/2565

79 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง 2,650.00 บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000114 15/03/2565

80 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 5,960.00 5,960.00 เฉพาะเจาะจง 5,960.00 นาง นภาพร  เรืองทองหลาง เกณฑ์ราคา ร6503/000123 15/03/2565

81 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง 1,900.00 บริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดด้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000126 17/03/2565

82 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง 3,500.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000127 17/03/2565
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83 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,444.50 1,444.50 เฉพาะเจาะจง 1,444.50 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6503/000128 17/03/2565

84 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง 1,190.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เกณฑ์ราคา ร6503/000129 17/03/2565

85 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง 2,354.00 เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ เกณฑ์ราคา ร6503/000130 17/03/2565

86 ซ้ือวัสดุส านักงาน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง 500.00 ร้าน นก ไอ.ท.ีอินเตอร์เนชั่นแนล เกณฑ์ราคา ร6503/000131 17/03/2565

87 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง 2,800.00 บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000132 17/03/2565

88 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,925.00 2,925.00 เฉพาะเจาะจง 2,925.00 ร้าน เอ็น เอ็น แอนด์ เอ็น ซัพพลาย เกณฑ์ราคา ร6503/000134 17/03/2565

89 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,659.00 1,659.00 เฉพาะเจาะจง 1,659.00 บริษัท วิทยาศรม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000140 17/03/2565

90 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง 1,750.00 บริษัท มาสุ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000141 17/03/2565

91 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง 1,850.00 บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000142 17/03/2565

92 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง 2,800.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เกณฑ์ราคา ร6503/000143 17/03/2565

93 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,740.00 4,740.00 เฉพาะเจาะจง 4,740.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000144 17/03/2565

94 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง 4,950.00 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000145 17/03/2565

95 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,435.00 2,435.00 เฉพาะเจาะจง 2,435.00 บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000146 17/03/2565

96 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง 1,800.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)  จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000147 17/03/2565

97 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 45,570.00 45,570.00 เฉพาะเจาะจง 45,570.00 บริษัท เกณิกา จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000149 18/03/2565

98 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง 3,424.00 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6503/000157 18/03/2565

99 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 2,450.30 2,450.30 เฉพาะเจาะจง 2,450.30 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6503/000158 18/03/2565

100 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง 2,500.00 นายวิฑูรย์  นอกกระโทก เกณฑ์ราคา ร6503/000162 21/03/2565

101 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,075.00 3,075.00 เฉพาะเจาะจง 3,075.00 องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา ร6503/000154 22/03/2565

102 ค่าบริการโทรศัพท์ 1,158.00 1,158.00 เฉพาะเจาะจง 1,158.00 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัดเกณฑ์ราคา ร6503/000160 23/03/2565

103 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,540.80 1,540.80 เฉพาะเจาะจง 1,540.80 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด (แผนก3M) เกณฑ์ราคา ร6503/000171 23/03/2565

104 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง 749.00 หจก. ขวัญชัย อิเล็คทริคแอนด์ไลท์ต้ิง เกณฑ์ราคา ร6503/000172 23/03/2565
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105 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,060.00 2,060.00 เฉพาะเจาะจง 2,060.00 บริษัท คอนติเนนเติล - ฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000173 23/03/2565

106 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง 2,100.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000174 23/03/2565

107 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง 3,600.00 บริษัท เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000175 23/03/2565

108 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,230.00 1,230.00 เฉพาะเจาะจง 1,230.00 บริษัท เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000176 23/03/2565

109 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง 3,400.00 หจก. โคราชคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา ร6503/000177 23/03/2565

110 ซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง 3,200.00 บริษัท พ.ีพ.ีเอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000178 23/03/2565

111 ซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์ 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง 3,360.00 บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000179 23/03/2565

112 ซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์ 4,740.00 4,740.00 เฉพาะเจาะจง 4,740.00 บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000180 23/03/2565

113 ซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์ 2,840.00 2,840.00 เฉพาะเจาะจง 2,840.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000181 23/03/2565

114 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 310.30 310.30 เฉพาะเจาะจง 310.30 บริษัท ก๊าซ แอนด์ คาสต้ิง จ ากัด เกณฑ์ราคา ร6503/000194 23/03/2565

115 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง 17,500.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดเกณฑ์ราคา ร6503/000182 24/03/2565

116 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,547.80 2,547.80 เฉพาะเจาะจง 2,547.80 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด(CARDINAL HEALTH)เกณฑ์ราคา ร6503/000185 24/03/2565

117 ซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร 932.00 932.00 เฉพาะเจาะจง 932.00 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) (สาขานครราชสีมา)เกณฑ์ราคา ร6503/000186 24/03/2565

118 จ้างรักษาความปลอดภัย 10,080.00 10,080.00 เฉพาะเจาะจง 10,080.00 นายพุด   ดวงกระโทก เกณฑ์ราคา ร6503/000190 28/03/2565

119 จ้างรักษาความปลอดภัย 10,080.00 10,080.00 เฉพาะเจาะจง 10,080.00 นายโปย  ค ากลาง เกณฑ์ราคา ร6503/000191 28/03/2565

120 จ้างรักษาความปลอดภัย 10,080.00 10,080.00 เฉพาะเจาะจง 10,080.00 นายส าราญ  ตันกระโทก เกณฑ์ราคา ร6503/000192 28/03/2565

121 จ้างรักษาความปลอดภัย 10,080.00 10,080.00 เฉพาะเจาะจง 10,080.00 นายอภิสิทธิ ์ ดอกกระโทก เกณฑ์ราคา ร6503/000193 28/03/2565

122 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง 1,605.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด(AERO CARE)เกณฑ์ราคา ร6503/000195 29/03/2565


