
เลขท่ี วันท่ี

1 วัสดุบริโภค (อาหาร) 3,500.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 001  1 ต.ค. 64

2 วัสดุบริโภค (อาหาร) 6,300.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 001  1 ต.ค. 64

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,850.35     เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 640902-006  1 ต.ค. 64

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,983.50     เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 640908-009  1 ต.ค. 64

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,639.05     เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 640914-008  1 ต.ค. 64

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,469.25     เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 640916-010  1 ต.ค. 64

7 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,657.75     เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 640920-011  1 ต.ค. 64

8 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,051.75     เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 640923-007  1 ต.ค. 64

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,283.75     เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 640927-011  1 ต.ค. 64

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,929.10     เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 640929-004  1 ต.ค. 64

11 หจก.ภาสิน 24,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน ราคาต่ําสุด 46937  1 ต.ค. 64

12 รานเลาเซงหลีการไฟฟา 2,330.46     เฉพาะเจาะจง รานเลาเซงหลีการไฟฟา รานเลาเซงหลีการไฟฟา ราคาต่ําสุด 084/899  1 ต.ค. 64

13 บจก.จีเนียส พารท 2014 6,452.10     เฉพาะเจาะจง บจก.จีเนียส พารท 2014 บจก.จีเนียส พารท 2014 ราคาต่ําสุด BL6409-00011  1 ต.ค. 64

14 นายวันชัย มอญฤทธิ์ 25,000.00   เฉพาะเจาะจง นายวันชัย มอญฤทธิ์ นายวันชัย มอญฤทธิ์ ราคาต่ําสุด 1/1  1 ต.ค. 64

15 บจก.ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม 74,709.54   เฉพาะเจาะจง บจก.ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม บจก.ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม ราคาต่ําสุด IV6409399  1 ต.ค. 64

16 อานุภาพอุตสาหกรรมน้ําดื่ม 1,054.00     เฉพาะเจาะจง อานุภาพอุตสาหกรรมน้ําดื่ม อานุภาพอุตสาหกรรมน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 1/9  1 ต.ค. 64

17 โอ.เอ.เซลล แอนด เซอรวิส 4,891.55     เฉพาะเจาะจง โอ.เอ.เซลล แอนด เซอรวิส โอ.เอ.เซลล แอนด เซอรวิส ราคาต่ําสุด 47/2328  1 ต.ค. 64

18 วัสดุบริโภค (อาหาร) 3,270.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 002  2 ต.ค. 64

19 วัสดุบริโภค (อาหาร) 5,200.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 002  2 ต.ค. 64

20 วัสดุบริโภค (อาหาร) 4,350.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 003  3 ต.ค. 64

21 วัสดุบริโภค (อาหาร) 6,330.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 003  3 ต.ค. 64

22 วัสดุบริโภค (อาหาร) 3,500.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 004  4 ต.ค. 64
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23 วัสดุบริโภค (อาหาร) 8,250.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 004  4 ต.ค. 64

24 นางสาวสุพรรณี  สีเทียนสุข 30,650.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณี  สีเทียนสุข นางสาวสุพรรณี  สีเทียนสุข ราคาต่ําสุด 472/2564  4 ต.ค. 64

25 วัสดุบริโภค (อาหาร) 3,500.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 005  5 ต.ค. 64

26 วัสดุบริโภค (อาหาร) 6,970.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 005  5 ต.ค. 64

27 บจก.ลาโบตรอน เมดิคอล 4,708.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ลาโบตรอน เมดิคอล บจก.ลาโบตรอน เมดิคอล ราคาต่ําสุด 475/2564  5 ต.ค. 64

28 คลีนิคคอม 2,600.00     เฉพาะเจาะจง คลีนิคคอม คลีนิคคอม ราคาต่ําสุด 481/2564  5 ต.ค. 64

29 วัสดุบริโภค (อาหาร) 4,910.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 006  6 ต.ค. 64

30 วัสดุบริโภค (อาหาร) 6,570.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 006  6 ต.ค. 64

31 วัสดุบริโภค (อาหาร) 3,500.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 007  7 ต.ค. 64

32 วัสดุบริโภค (อาหาร) 8,630.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 007  7 ต.ค. 64

33 วัสดุบริโภค (อาหาร) 3,500.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 008  8 ต.ค. 64

34 วัสดุบริโภค (อาหาร) 7,600.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 008  8 ต.ค. 64

35 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,700.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 009  9 ต.ค. 64

36 วัสดุบริโภค (อาหาร) 5,825.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 009  9 ต.ค. 64

37 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,600.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 010  10 ต.ค. 64

38 วัสดุบริโภค (อาหาร) 5,775.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 010  10 ต.ค. 64

39 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,800.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 011  11 ต.ค. 64

40 วัสดุบริโภค (อาหาร) 7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 011  11 ต.ค. 64

41 การไฟฟาสวนภูมิภาค 884.57        เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟาสวนภูมิภาค ราคาต่ําสุด 480/2564  11 ต.ค. 64

42 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,750.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 012  12 ต.ค. 64

43 วัสดุบริโภค (อาหาร) 5,785.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 012  12 ต.ค. 64

44 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,650.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 013  13 ต.ค. 64

45 วัสดุบริโภค (อาหาร) 6,020.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 013  13 ต.ค. 64

46 วัสดุบริโภค (อาหาร) 3,500.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 014  14 ต.ค. 64

47 วัสดุบริโภค (อาหาร) 5,810.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 014  14 ต.ค. 64
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48 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,700.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 015  15 ต.ค. 64

49 วัสดุบริโภค (อาหาร) 5,305.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 015  15 ต.ค. 64

50 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,800.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 016  16 ต.ค. 64

51 วัสดุบริโภค (อาหาร) 5,100.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 016  16 ต.ค. 64

52 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,040.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 017  17 ต.ค. 64

53 วัสดุบริโภค (อาหาร) 5,690.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 017  17 ต.ค. 64

54 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,110.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 018  18 ต.ค. 64

55 วัสดุบริโภค (อาหาร) 5,150.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 018  18 ต.ค. 64

56 อานนทเซ็นเตอร 30,000.00   เฉพาะเจาะจง อานนทเซ็นเตอร อานนทเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด 473/2564  18 ต.ค. 64

57 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,650.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 019  19 ต.ค. 64

58 วัสดุบริโภค (อาหาร) 5,310.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 019  19 ต.ค. 64

59 ไพรัชโลหะ 3,081.60     เฉพาะเจาะจง ไพรัชโลหะ ไพรัชโลหะ ราคาต่ําสุด 166/08256  19 ต.ค. 64

60 ไพรัชโลหะ 1,214.45     เฉพาะเจาะจง ไพรัชโลหะ ไพรัชโลหะ ราคาต่ําสุด 166/08257  19 ต.ค. 64

61 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,240.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 020  20 ต.ค. 64

62 วัสดุบริโภค (อาหาร) 5,120.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 020  20 ต.ค. 64

63 บจก.ไทย-เจแปน แกส 15,179.93   เฉพาะเจาะจง บจก.ไทย-เจแปน แกส บจก.ไทย-เจแปน แกส ราคาต่ําสุด 479/2564  20 ต.ค. 64

64 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,090.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 021  21 ต.ค. 64

65 วัสดุบริโภค (อาหาร) 4,930.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 021  21 ต.ค. 64

66 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,750.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 022  22 ต.ค. 64

67 วัสดุบริโภค (อาหาร) 4,340.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 022  22 ต.ค. 64

68 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,090.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 023  23 ต.ค. 64

69 วัสดุบริโภค (อาหาร) 3,810.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 023  23 ต.ค. 64

70 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,750.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 024  24 ต.ค. 64

71 วัสดุบริโภค (อาหาร) 4,200.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 024  24 ต.ค. 64

72 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,600.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 025  25 ต.ค. 64
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73 วัสดุบริโภค (อาหาร) 3,520.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 025  25 ต.ค. 64

74 อานนทเซ็นเตอร 24,843.00   เฉพาะเจาะจง อานนทเซ็นเตอร อานนทเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด 17/0379  25 ต.ค. 64

75 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,110.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 026  26 ต.ค. 64

76 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,950.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 026  26 ต.ค. 64

77 ไพรัชโลหะ 823.90        เฉพาะเจาะจง ไพรัชโลหะ ไพรัชโลหะ ราคาต่ําสุด 166/08258  26 ต.ค. 64

78 ไพรัชโลหะ 406.60        เฉพาะเจาะจง ไพรัชโลหะ ไพรัชโลหะ ราคาต่ําสุด 166/08259  26 ต.ค. 64

79 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,050.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 027  27 ต.ค. 64

80 วัสดุบริโภค (อาหาร) 4,330.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 027  27 ต.ค. 64

81 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,750.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 028  28 ต.ค. 64

82 วัสดุบริโภค (อาหาร) 3,370.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 028  28 ต.ค. 64

83 สหกรณการเกษตรปาโมก 1,860.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรปาโมก สหกรณการเกษตรปาโมก ราคาต่ําสุด 483/2564  28 ต.ค. 64

84 สหกรณการเกษตรปาโมก 13,050.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรปาโมก สหกรณการเกษตรปาโมก ราคาต่ําสุด 482/2564  28 ต.ค. 64

85 สหกรณการเกษตรปาโมก 8,000.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรปาโมก สหกรณการเกษตรปาโมก ราคาต่ําสุด 487/2564  28 ต.ค. 64

86 บจก.อินเตอร คอมพิวเตอรฯ 20,870.00   เฉพาะเจาะจง บจก.อินเตอร คอมพิวเตอรฯ บจก.อินเตอร คอมพิวเตอรฯ ราคาต่ําสุด IV-2021100200  28 ต.ค. 64

87 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,390.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 029  29 ต.ค. 64

88 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,750.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 029  29 ต.ค. 64

89 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,290.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 030  30 ต.ค. 64

90 วัสดุบริโภค (อาหาร) 3,750.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 030  30 ต.ค. 64

91 วัสดุบริโภค (อาหาร) 700.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 031  31 ต.ค. 64

92 วัสดุบริโภค (อาหาร) 3,260.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 031  31 ต.ค. 64
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1 ซ้ือ เวชภัณฑยา 24,320.00 24,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด/ 24,320.00 บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด/ 24,320.00 เกณฑราคา 2564.0001/ 1 ตุลาคม 2564 5 ตุลาคม 2564

2 ซ้ือ เวชภัณฑยา 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินแพคฟารมา จํากัด/ 5,350.00 บริษัท อินแพคฟารมา จํากัด/ 5,350.00 เกณฑราคา 2564.0002/ 1 ตุลาคม 2564 5 ตุลาคม 2564

3 ซ้ือ เวชภัณฑยา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด/ 2,000.00 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด/ 2,000.00 เกณฑราคา 2564.0003/ 1 ตุลาคม 2564 5 ตุลาคม 2564

4 ซ้ือ เวชภัณฑยา 35,500.00 35,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด/ 35,500.00 บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด/ 35,500.00 เกณฑราคา 2564.0004/ 1 ตุลาคม 2564 5 ตุลาคม 2564

5 ซ้ือ เวชภัณฑยา 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.พี.เมดิคอล จํากัด/ 12,000.00 บริษัท เอฟ.พี.เมดิคอล จํากัด/ 12,000.00 เกณฑราคา 2564.0005/ 1 ตุลาคม 2564 5 ตุลาคม 2564

6 ซ้ือ เวชภัณฑยา 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด/ 8,988.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด/ 8,988.00 เกณฑราคา 2564.0006/ 1 ตุลาคม 2564 5 ตุลาคม 2564

7 ซ้ือ เวชภัณฑยา 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอรแซล เมดิคอล อินดัสตรี จํากัด/ 7,500.00 บริษัท ยูนิเวอรแซล เมดิคอล อินดัสตรี จํากัด/ 7,500.00 เกณฑราคา 2564.0007/ 1 ตุลาคม 2564 5 ตุลาคม 2564

8 ซ้ือ เวชภัณฑยา 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด/ 14,500.00 บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด/ 14,500.00 เกณฑราคา 2564.0008/ 1 ตุลาคม 2564 5 ตุลาคม 2564

9 ซ้ือ เวชภัณฑยา 34,825.00 34,825.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลาสติก สโตร จํากัด/ 34,825.00 บริษัท พลาสติก สโตร จํากัด/ 34,825.00 เกณฑราคา 2564.0009/ 1 ตุลาคม 2564 5 ตุลาคม 2564

10 ซ้ือ เวชภัณฑยา 44,646.00 44,646.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม/ 44,646.00 องคการเภสัชกรรม/ 44,646.00 เกณฑราคา 2564.V8845/ 20 กันยายน 2564 5 ตุลาคม 2564

11 ซ้ือ เวชภัณฑยา 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชี่ยน ยูเน่ียน แล็บบอราตอรี่ จํากัด/ 1,100.00 บริษัท เอเชี่ยน ยูเน่ียน แล็บบอราตอรี่ จํากัด/ 1,100.00 เกณฑราคา 2564.0010/ 6 ตุลาคม 2564 12 ตุลาคม 2564

12 ซ้ือ เวชภัณฑยา 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด/ 15,000.00 บริษัท เมดไลน จํากัด/ 15,000.00 เกณฑราคา 2564.0011/ 6 ตุลาคม 2564 12 ตุลาคม 2564

13 ซ้ือ เวชภัณฑยา 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด/ 6,750.00 บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด/ 6,750.00 เกณฑราคา 2564.0012/ 6 ตุลาคม 2564 12 ตุลาคม 2564

14 ซ้ือ เวชภัณฑยา 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด/ 1,350.00 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด/ 1,350.00 เกณฑราคา 2564.0013/ 6 ตุลาคม 2564 12 ตุลาคม 2564

15 ซ้ือ เวชภัณฑยา 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด/ 8,400.00 บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด/ 8,400.00 เกณฑราคา 2564.0014/ 6 ตุลาคม 2564 12 ตุลาคม 2564

16 ซ้ือ เวชภัณฑยา 93,017.80 93,017.80 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม/ 93,017.80 องคการเภสัชกรรม/ 93,017.80 เกณฑราคา 2564.V7373/ 20 กันยายน 2564 5 ตุลาคม 2564

17 ซ้ือ เวชภัณฑยา 31,100.00 31,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด/ 31,100.00 บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด/ 31,100.00 เกณฑราคา 2564.0015/ 14 ตุลาคม 2564 19 ตุลาคม 2564

18 ซ้ือ เวชภัณฑยา 35,988.00 35,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด/ 35,988.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด/ 35,988.00 เกณฑราคา 2564.0016/ 14 ตุลาคม 2564 19 ตุลาคม 2564

19 ซ้ือ เวชภัณฑยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด/ 10,000.00 บริษัท ยูโทเปยน จํากัด/ 10,000.00 เกณฑราคา 2564.0017/ 14 ตุลาคม 2564 19 ตุลาคม 2564

20 ซ้ือ เวชภัณฑยา 25,600.00 25,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)/ 25,600.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)/ 25,600.00 เกณฑราคา 2564.0018/ 14 ตุลาคม 2564 19 ตุลาคม 2564

21 ซ้ือ เวชภัณฑยา 6,676.80 6,676.80 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร/ 6,676.80 โรงงานเภสัชกรรมทหาร/ 6,676.80 เกณฑราคา 2564.0019/ 14 ตุลาคม 2564 19 ตุลาคม 2564

22 ซ้ือ เวชภัณฑยา 25,020.00 25,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด/ 25,020.00 บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด/ 25,020.00 เกณฑราคา 2564.0020/ 14 ตุลาคม 2564 19 ตุลาคม 2564

23 ซ้ือ เวชภัณฑยา 77,307.52 77,307.52 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม/ 77,307.52 องคการเภสัชกรรม/ 77,307.52 เกณฑราคา 2564.V9478/ 6 ตุลาคม 2564 5 ตุลาคม 2564

24 ซ้ือ เวชภัณฑยา 2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิม อินเตอรคอรปอรเรชั่น จํากัด/ 2,040.00 บริษัท แม็กซิม อินเตอรคอรปอรเรชั่น จํากัด/ 2,040.00 เกณฑราคา 2564.0021/ 20 ตุลาคม 2564 26 ตุลาคม 2564

25 ซ้ือ เวชภัณฑยา 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด/ 42,800.00 บริษัท เมดไลน จํากัด/ 42,800.00 เกณฑราคา 2564.0022/ 20 ตุลาคม 2564 26 ตุลาคม 2564

26 ซ้ือ เวชภัณฑยา 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมวัตถุเสพติด/ 
3,250.00

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมวัตถุเสพติด/ 
3,250.00

เกณฑราคา 2564.0023/ 3 ตุลาคม 2564 26 ตุลาคม 2564

27 ซ้ือ เวชภัณฑยา 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด/ 27,000.00 บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด/ 27,000.00 เกณฑราคา 2564.0024/ 20 ตุลาคม 2564 26 ตุลาคม 2564

28 ซ้ือ เวชภัณฑยา 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอรนแมนู จํากัด/ 3,400.00 บริษัท โมเดอรนแมนู จํากัด/ 3,400.00 เกณฑราคา 2564.0025/ 20 ตุลาคม 2564 26 ตุลาคม 2564

29 ซ้ือ เวชภัณฑยา 13,833.50 13,833.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร.เอ็กซ. จํากัด/ 13,833.50 บริษัท อาร.เอ็กซ. จํากัด/ 13,833.50 เกณฑราคา 2564.0026/ 20 ตุลาคม 2564 26 ตุลาคม 2564

30 ซ้ือ เวชภัณฑยา 44,250.00 44,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด/ 44,250.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด/ 44,250.00 เกณฑราคา 2564.0027/ 20 ตุลาคม 2564 26 ตุลาคม 2564

31 ซ้ือ เวชภัณฑยา 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด/ 2,200.00 บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด/ 2,200.00 เกณฑราคา 2564.0028/ 20 ตุลาคม 2564 26 ตุลาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจาง ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หนวยงาน กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปาโมก

หนา้ท ี1 จาก 2



ลําดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัด

จาง

วงเงินที่ซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตผลที่

คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือตกลงใน

การซื้อหรือจาง
วันสงของ/สงงานจาง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

สรุปผลการจัดซื้อจาง ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หนวยงาน กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปาโมก

32 ซ้ือ เวชภัณฑยา 13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด/ 13,400.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด/ 13,400.00 เกณฑราคา 2564.0029/ 20 ตุลาคม 2564 26 ตุลาคม 2564

33 ซ้ือ เวชภัณฑยา 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด/ 15,000.00 บริษัท ฟารมีนา จํากัด/ 15,000.00 เกณฑราคา 2564.0030/ 20 ตุลาคม 2564 26 ตุลาคม 2564

34 ซ้ือ เวชภัณฑยา 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด/ 1,800.00 บริษัท ยูโทเปยน จํากัด/ 1,800.00 เกณฑราคา 2564.0031/ 20 ตุลาคม 2564 26 ตุลาคม 2564

35 ซ้ือ เวชภัณฑยา 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชี่ยน ยูเน่ียน แล็บบอราตอรี่ จํากัด/ 12,000.00 บริษัท เอเชี่ยน ยูเน่ียน แล็บบอราตอรี่ จํากัด/ 12,000.00 เกณฑราคา 2564.0032/ 20 ตุลาคม 2564 26 ตุลาคม 2564

36 ซ้ือ เวชภัณฑยา 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม/ 749.00 องคการเภสัชกรรม/ 749.00 เกณฑราคา 2564.V9478/ 6 ตุลาคม 2564 26 ตุลาคม 2564

หนา้ท ี2 จาก 2



เลขท่ี วันท่ีตรวจรับ

1 จางตรวจทางหองปฏบิัตกิาร 28 

รายการ

24,654 เฉพาะเจาะจง บ.จโีนมโมเลกุล แล็บบาราตอรี 

จํากัด

บ.จโีนมโมเลกุล แล็บบาราตอรี 

จํากัด

ไมเกนิราคาอางองิ

เขต

เลขที่ LAB 

3/2564 1 

ต.ค.2563

18-ต.ค.-64

2 วัสดุวทิยาศาสตรการแพทย ๑ รายการ 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กแล็บ จํากัด บ.เอ็กแล็บ จํากัด ไมเกนิราคาอางองิ

เขต

เลขที่ LAB /2565

 1 ต.ค.2564

18-ต.ค.-64

3 วัสดุวทิยาศาสตรการแพทย ๑ รายการ 12,120.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จํากัด บ.เฟรมเมอร จํากัด ไมเกนิราคาอางองิ

เขต

เลขที่ LAB 

2/2565 1 ต.ค.

2564

18-ต.ค.-64

4 วัสดุวทิยาศาสตรการแพทย ๒ รายการ 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กแล็บ จํากัด บ.เอ็กแล็บ จํากัด ไมเกนิราคาอางองิ

เขต

เลขที่ LAB 

4/2565 11 

ต.ค.64

18-ต.ค.-64

5 วัสดุวทิยาศาสตรการแพทย ๑ รายการ 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จํากัด บ.เฟรมเมอร จํากัด ไมเกนิราคาอางองิ

เขต

เลขที่ LAB 

6/2565 11 ต.ค.

 2564

20-ต.ค.-64

6 วัสดุวทิยาศาสตรการแพทย ๑ รายการ 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ไมเกนิราคาอางองิ

เขต

เลขที่ LAB 

5/2565 11ต.ค.

 2564

25-ต.ค.-64

7 วัสดุวทิยาศาสตรการแพทย 7 

รายการ

97,935.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จํากัด บ.เฟรมเมอร จํากัด ไมเกนิราคาอางองิ

เขต

เลขที่ LAB 

7/2565 11 ต.ค

 2564

25-ต.ค.-64

8 วัสดุวทิยาศาสตรการแพทย ๑ รายการ 13,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปารม ีแอนด แอสโซซเิอทส 

จํากัด

บ.ปารม ีแอนด แอสโซซเิอทส 

จํากัด

ไมเกนิราคาอางองิ

เขต

เลขที่ LAB 

8/2565 26ต.ค.

 2564

28-ต.ค.-64

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการจัดซื้อจาง ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
หนวยงาน โรงพยาบาลปาโมก

ลําดับท่ี งานท่ีจะซ้ือหรือจาง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
ผูท่ีไดรับคัดเลือก

ราคาท่ีเสนอ
เหตุผลท่ีเลือก


