
เลขท่ี วันท่ี

1 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,730.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 032  1 พ.ย. 64

2 วัสดุบริโภค (อาหาร) 4,175.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 032  1 พ.ย. 64

3 อานุภาพอุตสาหกรรมน้ําดื่ม 1,020.00     เฉพาะเจาะจง อานุภาพอุตสาหกรรมน้ําดื่ม อานุภาพอุตสาหกรรมน้ําดื่ม ราคาต่ําสุด 1/10  1 พ.ย. 64

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,657.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 641004-011  1 พ.ย. 64

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,393.15     เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 641007-008  1 พ.ย. 64

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,370.25     เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 641009-003  1 พ.ย. 64

7 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,808.05     เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 611014-003  1 พ.ย. 64

8 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 813.40        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 641015-014  1 พ.ย. 64

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,457.20     เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 641019-012  1 พ.ย. 64

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,607.65     เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 641022-004  1 พ.ย. 64

11 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,974.45     เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 641025-006  1 พ.ย. 64

12 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,533.48     เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 641027-003  1 พ.ย. 64

13 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 836.92        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม หจก.บุญประดับปโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 641029-012  1 พ.ย. 64

14 นายธนกร  ลาจันทร 5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธนกร  ลาจันทร นายธนกร  ลาจันทร ราคาต่ําสุด 1/01  1 พ.ย. 64

15 บจก.ทีทีพี โฮลดิ้ง 17,548.00   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีทีพี โฮลดิ้ง บจก.ทีทีพี โฮลดิ้ง ราคาต่ําสุด INV25641002  1 พ.ย. 64

16 ไทยวิวัฒน 148,410.00 เฉพาะเจาะจง ไทยวิวัฒน ไทยวิวัฒน ราคาต่ําสุด 23290  1 พ.ย. 64

17 บจก.เอกชัยออกซิเยน 22,309.50   เฉพาะเจาะจง บจก.เอกชัยออกซิเยน บจก.เอกชัยออกซิเยน ราคาต่ําสุด 33/1631  1 พ.ย. 64

18 โอ.เอ.เซลล แอนด เซอรวิส 4,660.85     เฉพาะเจาะจง โอ.เอ.เซลล แอนด เซอรวิส โอ.เอ.เซลล แอนด เซอรวิส ราคาต่ําสุด 47/2332  1 พ.ย. 64

19 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,750.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 033  2 พ.ย. 64

20 วัสดุบริโภค (อาหาร) 4,190.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 033  2 พ.ย. 64

21 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,750.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 034  3 พ.ย. 64

22 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,780.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 034  3 พ.ย. 64
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23 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,930.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 035  4 พ.ย. 64

24 วัสดุบริโภค (อาหาร) 3,730.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 035  4 พ.ย. 64

25 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,390.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 036  5 พ.ย. 64

26 วัสดุบริโภค (อาหาร) 3,230.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 036  5 พ.ย. 64

27 วัสดุบริโภค (อาหาร) 870.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 037  6 พ.ย. 64

28 วัสดุบริโภค (อาหาร) 3,170.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 037  6 พ.ย. 64

29 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,800.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 038  7 พ.ย. 64

30 วัสดุบริโภค (อาหาร) 4,955.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 038  7 พ.ย. 64

31 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,050.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 039  8 พ.ย. 64

32 วัสดุบริโภค (อาหาร) 3,555.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 039  8 พ.ย. 64

33 วัสดุบริโภค (อาหาร) 900.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 040  9 พ.ย. 64

34 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,620.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 040  9 พ.ย. 64

35 บจก.ไวทโฮป เคมีคอลอินดัสตรี้ 16,585.00   เฉพาะเจาะจง บจก.ไวทโฮป เคมีคอลอินดัสตรี้ บจก.ไวทโฮป เคมีคอลอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด WH-641102  9 พ.ย. 64

36 รานเลาเซงหลีการไฟฟา 13,180.26   เฉพาะเจาะจง รานเลาเซงหลีการไฟฟา รานเลาเซงหลีการไฟฟา ราคาต่ําสุด 084/902  9 พ.ย. 64

37 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,190.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 041  10 พ.ย. 64

38 วัสดุบริโภค (อาหาร) 4,335.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 041  10 พ.ย. 64

39 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,750.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 042  11 พ.ย. 64

40 วัสดุบริโภค (อาหาร) 3,675.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 042  11 พ.ย. 64

41 ไพรัชโลหะ 1,487.30     เฉพาะเจาะจง ไพรัชโลหะ ไพรัชโลหะ ราคาต่ําสุด 166/08260  11 พ.ย. 64

42 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,390.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 043  12 พ.ย. 64

43 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,755.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 043  12 พ.ย. 64

44 คลีนิคคอม 44,000.00   เฉพาะเจาะจง คลีนิคคอม คลีนิคคอม ราคาต่ําสุด A1458/21  12 พ.ย. 64

45 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,050.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 044  13 พ.ย. 64

46 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,835.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 044  13 พ.ย. 64

47 วัสดุบริโภค (อาหาร) 690.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 045  14 พ.ย. 64
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48 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,315.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 045  14 พ.ย. 64

49 วัสดุบริโภค (อาหาร) 540.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 046  15 พ.ย. 64

50 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,090.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 046  15 พ.ย. 64

51 บจก.พีพี เฟอรนิเทค อางทอง 23,750.00   เฉพาะเจาะจง บจก.พีพี เฟอรนิเทค อางทอง บจก.พีพี เฟอรนิเทค อางทอง ราคาต่ําสุด 60/21  15 พ.ย. 64

52 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,750.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 047  16 พ.ย. 64

53 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,486.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 047  16 พ.ย. 64

54 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,050.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 048  17 พ.ย. 64

55 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,380.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 048  17 พ.ย. 64

56 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,050.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 049  18 พ.ย. 64

57 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,105.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 049  18 พ.ย. 64

58 ไพรัชโลหะ 1,396.35     เฉพาะเจาะจง ไพรัชโลหะ ไพรัชโลหะ ราคาต่ําสุด 166/08261  18 พ.ย. 64

59 บจก.จีเนียส พารท 2014 10,111.50   เฉพาะเจาะจง บจก.จีเนียส พารท 2014 บจก.จีเนียส พารท 2014 ราคาต่ําสุด BL6411-00006  18 พ.ย. 64

60 ไพรัชโลหะ 1,194.12     เฉพาะเจาะจง ไพรัชโลหะ ไพรัชโลหะ ราคาต่ําสุด 166/8262  18 พ.ย. 64

61 สยามภัณฑ 28,950.00   เฉพาะเจาะจง สยามภัณฑ สยามภัณฑ ราคาต่ําสุด 004/163  18 พ.ย. 64

62 ไพรัชโลหะ 1,353.55     เฉพาะเจาะจง ไพรัชโลหะ ไพรัชโลหะ ราคาต่ําสุด 166/08264  18 พ.ย. 64

63 ไพรัชโลหะ 2,225.60     เฉพาะเจาะจง ไพรัชโลหะ ไพรัชโลหะ ราคาต่ําสุด 166/08263  18 พ.ย. 64

64 รานเลาเซงหลีการไฟฟา 3,313.79     เฉพาะเจาะจง รานเลาเซงหลีการไฟฟา รานเลาเซงหลีการไฟฟา ราคาต่ําสุด 084/903  18 พ.ย. 64

65 บจก.โตโยตาโฆสิต อางทอง 2,721.01     เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยตาโฆสิต อางทอง บจก.โตโยตาโฆสิต อางทอง ราคาต่ําสุด REP21-02084  18 พ.ย. 64

66 นายรัฐพล  เขียวระยับ 22,500.00   เฉพาะเจาะจง นายรัฐพล  เขียวระยับ นายรัฐพล  เขียวระยับ ราคาต่ําสุด 42/64  18 พ.ย. 64

67 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,210.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 050  19 พ.ย. 64

68 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,560.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 050  19 พ.ย. 64

69 รานเลาเซงหลีการไฟฟา 50,076.00   เฉพาะเจาะจง รานเลาเซงหลีการไฟฟา รานเลาเซงหลีการไฟฟา ราคาต่ําสุด 084/904  19 พ.ย. 64

70 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,390.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 051  20 พ.ย. 64

71 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,020.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 051  20 พ.ย. 64

72 วัสดุบริโภค (อาหาร) 540.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 052  21 พ.ย. 64



เลขท่ี วันท่ี
เหตุผลท่ีเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ลําดับท่ี งานท่ีจะซ้ือหรือจาง

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
ผูท่ีไดรับคัดเลือก

ราคาท่ีเสนอ

73 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,450.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 052  21 พ.ย. 64

74 วัสดุบริโภค (อาหาร) 880.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 053  22 พ.ย. 64

75 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,200.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 053  22 พ.ย. 64

76 บจก.ทีทีพี โฮลดิ้ง 16,371.00   เฉพาะเจาะจง บจก.ทีทีพี โฮลดิ้ง บจก.ทีทีพี โฮลดิ้ง ราคาต่ําสุด INV25641006  22 พ.ย. 64

77 วัสดุบริโภค (อาหาร) 510.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 054  23 พ.ย. 64

78 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,710.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 054  23 พ.ย. 64

79 ไพรัชโลหะ 4,761.50     เฉพาะเจาะจง ไพรัชโลหะ ไพรัชโลหะ ราคาต่ําสุด 166/08265  23 พ.ย. 64

80 วัสดุบริโภค (อาหาร) 700.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 055  24 พ.ย. 64

81 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,715.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 055  24 พ.ย. 64

82 ไพรัชโลหะ 481.50        เฉพาะเจาะจง ไพรัชโลหะ ไพรัชโลหะ ราคาต่ําสุด 166/08266  24 พ.ย. 64

83 วัสดุบริโภค (อาหาร) 700.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 056  25 พ.ย. 64

84 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,600.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 056  25 พ.ย. 64

85 บจก.โมเดอรน พริ้นเทคฯ 6,900.00     เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดอรน พริ้นเทคฯ บจก.โมเดอรน พริ้นเทคฯ ราคาต่ําสุด 60908  25 พ.ย. 64

86 วัสดุบริโภค (อาหาร) 870.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 057  26 พ.ย. 64

87 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,560.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 057  26 พ.ย. 64

88 วัสดุบริโภค (อาหาร) 700.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 058  27 พ.ย. 64

89 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,435.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 058  27 พ.ย. 64

90 วัสดุบริโภค (อาหาร) 900.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 059  28 พ.ย. 64

91 วัสดุบริโภค (อาหาร) 955.00        เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 059  28 พ.ย. 64

92 วัสดุบริโภค (อาหาร) 870.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 060  29 พ.ย. 64

93 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,790.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 060  29 พ.ย. 64

94 สหกรณการเกษตรปาโมก 23,200.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรปาโมก สหกรณการเกษตรปาโมก ราคาต่ําสุด 1/15  29 พ.ย. 64

95 สหกรณการเกษตรปาโมก 3,100.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรปาโมก สหกรณการเกษตรปาโมก ราคาต่ําสุด 1/16  29 พ.ย. 64

96 วัสดุบริโภค (อาหาร) 700.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 061  30 พ.ย. 64

97 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,455.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 061  30 พ.ย. 64



ลําดับ
งานท่ีจัดซื้อหรือจัด

จาง
วงเงินท่ีซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ีไดรับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง

เหตผลท่ี
คัดเลือก

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือตกลงใน
การซื้อหรือจาง

วันสงของ/สงงานจาง

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

1 ซื้อ เวชภัณฑยา 63,720.00 63,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)/ 63,720.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)/ 63,720.00 เกณฑราคา 2564.0033/ 27 ตุลาคม 2564 2 พฤษจิกายน 2564

2 ซื้อ เวชภัณฑยา 5,433.00 5,433.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด/ 5,433.00 บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด/ 5,433.00 เกณฑราคา 2564.0034/ 27 ตุลาคม 2564 2 พฤษจิกายน 2564

3 ซื้อ เวชภัณฑยา 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด/ 10,200.00 บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด/ 10,200.00 เกณฑราคา 2564.0035/ 27 ตุลาคม 2564 2 พฤษจิกายน 2564

4 ซื้อ เวชภัณฑยา 34,620.00 34,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)/ 34,620.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)/ 34,620.00 เกณฑราคา 2564.0036/ 27 ตุลาคม 2564 2 พฤษจิกายน 2564

5 ซื้อ เวชภัณฑยา 3,434.70 3,434.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด/ 3,434.70 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด/ 3,434.70 เกณฑราคา 2564.0037/ 27 ตุลาคม 2564 2 พฤษจิกายน 2564

6 ซื้อ เวชภัณฑยา 14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด/ 14,445.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด/ 14,445.00 เกณฑราคา 2564.0038/ 27 ตุลาคม 2564 2 พฤษจิกายน 2564

7 ซื้อ เวชภัณฑยา 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด/ 6,750.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด/ 6,750.00 เกณฑราคา 2564.0039/ 27 ตุลาคม 2564 2 พฤษจิกายน 2564

8 ซื้อ เวชภัณฑยา 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด/ 8,400.00 บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด/ 8,400.00 เกณฑราคา 2564.0040/ 27 ตุลาคม 2564 2 พฤษจิกายน 2564

9 ซื้อ เวชภัณฑยา 53,400.00 53,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด/ 53,400.00 บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด/ 53,400.00 เกณฑราคา 2564.0041/ 27 ตุลาคม 2564 2 พฤษจิกายน 2564

10 ซื้อ เวชภัณฑยา 9,010.00 9,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด/ 9,010.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด/ 9,010.00 เกณฑราคา 2564.0042/ 27 ตุลาคม 2564 2 พฤษจิกายน 2564

11 ซื้อ เวชภัณฑยา 4,850.00 4,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟารม จํากัด/ 4,850.00 บริษัท โกลบอลฟารม จํากัด/ 4,850.00 เกณฑราคา 2564.0043/ 27 ตุลาคม 2564 2 พฤษจิกายน 2564

12 ซื้อ เวชภัณฑยา 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด/ 5,500.00 บริษัท ยูโทเปยน จํากัด/ 5,500.00 เกณฑราคา 2564.0044/ 27 ตุลาคม 2564 2 พฤษจิกายน 2564

13 ซื้อ เวชภัณฑยา 3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟารมา จํากัด/ 3,350.00 บริษัท ที.แมนฟารมา จํากัด/ 3,350.00 เกณฑราคา 2564.0045/ 27 ตุลาคม 2564 2 พฤษจิกายน 2564

14 ซื้อ เวชภัณฑยา 24,320.00 24,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด/ 24,320.00 บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด/ 24,320.00 เกณฑราคา 2564.0046/ 27 ตุลาคม 2564 2 พฤษจิกายน 2564

15 ซื้อ เวชภัณฑยา 35,500.00 35,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด/ 35,500.00 บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด/ 35,500.00 เกณฑราคา 2564.0047/ 27 ตุลาคม 2564 2 พฤษจิกายน 2564

16 ซื้อ เวชภัณฑยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด/ 10,000.00 บริษัท ฟารมีนา จํากัด/ 10,000.00 เกณฑราคา 2564.0048/ 3 พฤษจิกายน 2564 9 พฤษจิกายน 2564

17 ซื้อ เวชภัณฑยา 3,810.00 3,810.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี/ 3,810.00 หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี/ 3,810.00 เกณฑราคา 2564.0049/ 3 พฤษจิกายน 2564 9 พฤษจิกายน 2564

18 ซื้อ เวชภัณฑยา 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนดเคมีคอล ประเทศไทย/ 4,900.00 ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนดเคมีคอล ประเทศไทย/ 4,900.00 เกณฑราคา 2564.0050/ 3 พฤษจิกายน 2564 9 พฤษจิกายน 2564

19 ซื้อ เวชภัณฑยา 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด/ 4,700.00 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด/ 4,700.00 เกณฑราคา 2564.0051/ 3 พฤษจิกายน 2564 9 พฤษจิกายน 2564

20 ซื้อ เวชภัณฑยา 19,340.00 19,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด/ 19,340.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด/ 19,340.00 เกณฑราคา 2564.0052/ 3 พฤษจิกายน 2564 9 พฤษจิกายน 2564

21 ซื้อ เวชภัณฑยา 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด/ 9,750.00 บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด/ 9,750.00 เกณฑราคา 2564.0053/ 3 พฤษจิกายน 2564 9 พฤษจิกายน 2564

22 ซื้อ เวชภัณฑยา 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด/ 4,800.00 บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด/ 4,800.00 เกณฑราคา 2564.0054/ 3 พฤษจิกายน 2564 9 พฤษจิกายน 2564

23 ซื้อ เวชภัณฑยา 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอโนวา จํากัด/ 12,000.00 บริษัท ไบโอโนวา จํากัด/ 12,000.00 เกณฑราคา 2564.0055/ 3 พฤษจิกายน 2564 9 พฤษจิกายน 2564

24 ซื้อ เวชภัณฑยา 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด/ 3,100.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด/ 3,100.00 เกณฑราคา 2564.0056/ 3 พฤษจิกายน 2564 9 พฤษจิกายน 2564

25 ซื้อ เวชภัณฑยา 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด/ 15,000.00 บริษัท เมดไลน จํากัด/ 15,000.00 เกณฑราคา 2564.0057/ 3 พฤษจิกายน 2564 9 พฤษจิกายน 2564

26 ซื้อ เวชภัณฑยา 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอรน พริ้นเทค แอนด เลเบิ้ล จํากัด/ 40,000.00 บริษัท โมเดอรน พริ้นเทค แอนด เลเบิ้ล จํากัด/ 40,000.00 เกณฑราคา 2564.0058/ 3 พฤษจิกายน 2564 9 พฤษจิกายน 2564

27 ซื้อ เวชภัณฑยา 6,676.80 6,676.80 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม/ 6,676.80 องคการเภสัชกรรม/ 6,676.80 เกณฑราคา 2564.V6909/ 17 สิงหคม 2564 9 พฤษจิกายน 2564

28 ซื้อ เวชภัณฑยา 20,145.40 20,145.40 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม/ 20,145.40 องคการเภสัชกรรม/ 20,145.40 เกณฑราคา 2564.V0314/ 19 ตุลาคม 2564 9 พฤษจิกายน 2564

29 ซื้อ เวชภัณฑยา 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม/ 2,568.00 องคการเภสัชกรรม/ 2,568.00 เกณฑราคา 2564.V6478/ 6 ตุลาคม 2564 9 พฤษจิกายน 2564

30 ซื้อ เวชภัณฑยา 12,649.50 12,649.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด/ 12,649.50 บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด/ 12,649.50 เกณฑราคา 2564.0059/ 10 พฤศจิกายน 2564 16 พฤศจิกายน 2564

31 ซื้อ เวชภัณฑยา 31,458.00 31,458.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด/ 31,458.00 บริษัท ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด/ 31,458.00 เกณฑราคา 2564.0060/ 10 พฤศจิกายน 2564 16 พฤศจิกายน 2564

32 ซื้อ เวชภัณฑยา 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด/ 6,200.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด/ 6,200.00 เกณฑราคา 2564.0061/ 10 พฤศจิกายน 2564 16 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจาง ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หนวยงาน กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปาโมก

หนา้ท ี1 จาก 3
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สรุปผลการจัดซื้อจาง ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หนวยงาน กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปาโมก

33 ซื้อ เวชภัณฑยา 11,850.00 11,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด/ 11,850.00 บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด/ 11,850.00 เกณฑราคา 2564.0062/ 10 พฤศจิกายน 2564 16 พฤศจิกายน 2564

34 ซื้อ เวชภัณฑยา 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด/ 1,800.00 บริษัท ยูโทเปยน จํากัด/ 1,800.00 เกณฑราคา 2564.0063/ 10 พฤศจิกายน 2564 16 พฤศจิกายน 2564

35 ซื้อ เวชภัณฑยา 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ฟารมาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด/ 7,800.00 บริษัท แอดวานซ ฟารมาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด/ 7,800.00 เกณฑราคา 2564.0064/ 10 พฤศจิกายน 2564 16 พฤศจิกายน 2564

36 ซื้อ เวชภัณฑยา 5,440.00 5,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรราลดรั๊กส เฮาส จํากัด/ 5,440.00 บริษัท เยนเนอรราลดรั๊กส เฮาส จํากัด/ 5,440.00 เกณฑราคา 2564.0065/ 10 พฤศจิกายน 2564 16 พฤศจิกายน 2564

37 ซื้อ เวชภัณฑยา 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินแพคฟารมา จํากัด/ 3,210.00 บริษัท อินแพคฟารมา จํากัด/ 3,210.00 เกณฑราคา 2564.0066/ 10 พฤศจิกายน 2564 16 พฤศจิกายน 2564

38 ซื้อ เวชภัณฑยา 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด/ 3,400.00 บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด/ 3,400.00 เกณฑราคา 2564.0067/ 10 พฤศจิกายน 2564 16 พฤศจิกายน 2564

39 ซื้อ เวชภัณฑยา 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด/ 3,600.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด/ 3,600.00 เกณฑราคา 2564.0068/ 10 พฤศจิกายน 2564 16 พฤศจิกายน 2564

40 ซื้อ 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 2564.0069/ 10 พฤศจิกายน 2564 16 พฤศจิกายน 2564

41 ซื้อ เวชภัณฑยา 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี/ 5,600.00 หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี/ 5,600.00 เกณฑราคา 2564.0070/ 10 พฤศจิกายน 2564 16 พฤศจิกายน 2564

42 ซื้อ เวชภัณฑยา 6,676.80 6,676.80 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม/ 6,676.80 องคการเภสัชกรรม/ 6,676.80 เกณฑราคา 2564.V6909/ 17 สิงหคม 2564 16 พฤศจิกายน 2564

43 ซื้อ เวชภัณฑยา 1,048.10 1,048.10 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม/ 1,048.10 องคการเภสัชกรรม/ 1,048.10 เกณฑราคา 2564.V8981/ 23 กันยายน 2564 16 พฤศจิกายน 2564

44 ซื้อ เวชภัณฑยา 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม/ 22,000.00 องคการเภสัชกรรม/ 22,000.00 เกณฑราคา 2564.V9478/ 6 ตุลาคม 2564 16 พฤศจิกายน 2564

45 ซื้อ เวชภัณฑยา 35,561.76 35,561.76 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม/ 35,561.76 องคการเภสัชกรรม/ 35,561.76 เกณฑราคา 2564.V6478/ 5 พฤศจิกายน 2564 16 พฤศจิกายน 2564

46 ซื้อ เวชภัณฑยา 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด/ 18,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด/ 18,000.00 เกณฑราคา 2564.0071/ 17 พฤศจิกายน 2564 23 พฤศจิกายน 2564

47 ซื้อ เวชภัณฑยา 36,500.00 36,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด/ 36,500.00 บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด/ 36,500.00 เกณฑราคา 2564.0072/ 17 พฤศจิกายน 2564 23 พฤศจิกายน 2564

48 ซื้อ เวชภัณฑยา 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินแพคฟารมา จํากัด/ 4,494.00 บริษัท อินแพคฟารมา จํากัด/ 4,494.00 เกณฑราคา 2564.0073/ 17 พฤศจิกายน 2564 23 พฤศจิกายน 2564

49 ซื้อ เวชภัณฑยา 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด/ 48,000.00 บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด/ 48,000.00 เกณฑราคา 2564.0074/ 17 พฤศจิกายน 2564 23 พฤศจิกายน 2564

50 ซื้อ เวชภัณฑยา 33,700.00 33,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)/ 33,700.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)/ 33,700.00 เกณฑราคา 2564.0075/ 17 พฤศจิกายน 2564 23 พฤศจิกายน 2564

51 ซื้อ เวชภัณฑยา 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมวัตถุเสพติด/ 

650.00

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมวัตถุเสพติด/ 

650.00
เกณฑราคา 2564.0076/ 26 ตุลาคม 2564 23 พฤศจิกายน 2564

52 ซื้อ เวชภัณฑยา 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี/ 900.00 หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี/ 900.00 เกณฑราคา 2564.0077/ 17 พฤศจิกายน 2564 23 พฤศจิกายน 2564

53 ซื้อ เวชภัณฑยา 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด/ 1,926.00 บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด/ 1,926.00 เกณฑราคา 2564.0078/ 17 พฤศจิกายน 2564 23 พฤศจิกายน 2564

54 ซื้อ เวชภัณฑยา 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอรี่ จํากัด/ 4,800.00 บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอรี่ จํากัด/ 4,800.00 เกณฑราคา 2564.0079/ 17 พฤศจิกายน 2564 23 พฤศจิกายน 2564

55 ซื้อ เวชภัณฑยา 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟารม จํากัด/ 1,900.00 บริษัท โกลบอลฟารม จํากัด/ 1,900.00 เกณฑราคา 2564.0080/ 17 พฤศจิกายน 2564 23 พฤศจิกายน 2564

56 ซื้อ เวชภัณฑยา 22,158.50 22,158.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด/ 22,158.50 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด/ 22,158.50 เกณฑราคา 2564.0081/ 17 พฤศจิกายน 2564 23 พฤศจิกายน 2564

57 ซื้อ เวชภัณฑยา 14,850.00 14,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด/ 14,850.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด/ 14,850.00 เกณฑราคา 2564.0082/ 17 พฤศจิกายน 2564 23 พฤศจิกายน 2564

58 ซื้อ เวชภัณฑยา 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด/ 5,992.00 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด/ 5,992.00 เกณฑราคา 2564.0083/ 17 พฤศจิกายน 2564 23 พฤศจิกายน 2564

59 ซื้อ เวชภัณฑยา 45,581.42 45,581.42 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม/ 45,581.42 องคการเภสัชกรรม/ 45,581.42 เกณฑราคา 2564.V1568/ 5 พฤศจิกายน 2564 23 พฤศจิกายน 2564

60 ซื้อ เวชภัณฑยา 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอรี่ จํากัด/ 12,000.00 บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอราตอรี่ จํากัด/ 12,000.00 เกณฑราคา 2564.0084/ 24 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564

61 ซื้อ เวชภัณฑยา 4,2800 4,2800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด/ 4,2800 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด/ 4,2800 เกณฑราคา 2564.0085/ 24 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564

62 ซื้อ เวชภัณฑยา 5,825.00 5,825.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด/ 5,825.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด/ 5,825.00 เกณฑราคา 2564.0086/ 24 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564

63 ซื้อ เวชภัณฑยา 10,120.00 10,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทอง จํากัด/ 10,120.00 บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทอง จํากัด/ 10,120.00 เกณฑราคา 2564.0087/ 24 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564

หนา้ท ี2 จาก 3
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สรุปผลการจัดซื้อจาง ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หนวยงาน กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปาโมก

64 ซื้อ เวชภัณฑยา 25,020.00 25,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด/ 25,020.00 บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด/ 25,020.00 เกณฑราคา 2564.0088/ 24 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564

65 ซื้อ เวชภัณฑยา 5,718.00 5,718.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด/ 5,718.00 บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด/ 5,718.00 เกณฑราคา 2564.0089/ 24 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564

66 ซื้อ เวชภัณฑยา 49,288.00 49,288.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด/ 49,288.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด/ 49,288.00 เกณฑราคา 2564.0090/ 24 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564

67 ซื้อ เวชภัณฑยา 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟารม จํากัด/ 1,950.00 บริษัท โกลบอลฟารม จํากัด/ 1,950.00 เกณฑราคา 2564.0091/ 24 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564

68 ซื้อ เวชภัณฑยา 28,308.10 28,308.10 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม/ 28,308.10 องคการเภสัชกรรม/ 28,308.10 เกณฑราคา 2564.V1568/ 5 พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564

หนา้ท ี3 จาก 3



เลขท่ี วันท่ีตรวจรับ

1 จางตรวจทางหองปฏบิัตกิาร 2๔ 

รายการ

25,715 เฉพาะเจาะจง บ.จโีนมโมเลกุล แล็บบาราตอรี 

จํากัด

บ.จโีนมโมเลกุล แล็บบาราตอรี 

จํากัด

ไมเกนิราคาอางองิ

เขต

เลขที่ LAB ๑/

256๕ 1 ต.ค.

256๔

10-พ.ย.-64

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

เขต

เลขที่ LAB 

10/2565  1 

พ.ย.2564

12-พ.ย.-64

3 วัสดุวทิยาศาสตรการแพทย ๑ รายการ 14,520.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จํากัด บ.เฟรมเมอร จํากัด ไมเกนิราคาอางองิ

เขต

เลขที่ LAB 

9/2565 

1/11/2564

12-พ.ย.-64

4 วัสดุวทิยาศาสตรการแพทย ๒ รายการ 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กแล็บ จํากัด บ.เอ็กแล็บ จํากัด ไมเกนิราคาอางองิ

เขต

เลขที่ LAB 

13/2565 

17/11/2564

19-พ.ย.-64

5 วัสดุวทิยาศาสตรการแพทย 5 รายการ 62,572.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จํากัด บ.เฟรมเมอร จํากัด ไมเกนิราคาอางองิ

เขต

เลขที่ LAB 

12/2565 

17/11/2564

25-พ.ย.-64

6 วัสดุวทิยาศาสตรการแพทย ๑ รายการ 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ควอลฟิาย เมด โซลูชันส จํากัด บ.ควอลฟิาย เมด โซลูชันส จํากัด ไมเกนิราคาอางองิ

เขต

เลขที่ LAB 

14/2565 

19/11/2564

22-พ.ย.-64

7 วัสดุวทิยาศาสตรการแพทย 2 รายการ 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ควอลฟิาย เมด โซลูชันส จํากัด บ.ควอลฟิาย เมด โซลูชันส จํากัด ไมเกนิราคาอางองิ

เขต

เลขที่ LAB 

16/2565 

25/11/2564

30-พ.ย.-64

8 วัสดุวทิยาศาสตรการแพทย ๓ รายการ 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บลูสกาย ไบโอเทค จํากัด บ.บลูสกาย ไบโอเทค จํากัด ไมเกนิราคาอางองิ

เขต

เลขที่ LAB 

11/2565 

12/11/2564

15-พ.ย.-64

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการจัดซื้อจาง ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
หนวยงาน โรงพยาบาลปาโมก

ลําดับท่ี งานท่ีจะซ้ือหรือจาง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
ผูท่ีไดรับคัดเลือก

ราคาท่ีเสนอ
เหตุผลท่ีเลือก



เลขท่ี วันท่ีตรวจรับ

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ลําดับท่ี งานท่ีจะซ้ือหรือจาง

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจาง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
ผูท่ีไดรับคัดเลือก

ราคาท่ีเสนอ
เหตุผลท่ีเลือก

9 วัสดุวทิยาศาสตรการแพทย 5 รายการ 58,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิเตอรคอรปอเรชั่น จํากัด บ.อนิเตอรคอรปอเรชั่น จํากัด ไมเกนิราคาอางองิ

เขต

เลขที่ LAB 

15/2565 

25/11/2564

30-พ.ย.-64


