
เลขท่ี วันท่ี

1 วัสดุบริโภค (อาหาร) 700.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 062  1 ธ.ค. 64

2 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,623.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 062  1 ธ.ค. 64

3 วัสดุบริโภค (อาหาร) 700.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 063  2 ธ.ค. 64

4 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,572.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 063  2 ธ.ค. 64

5 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,050.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 064  3 ธ.ค. 64

6 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,010.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 064  3 ธ.ค. 64

7 วัสดุบริโภค (อาหาร) 700.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 065  4 ธ.ค. 64

8 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,576.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 065  4 ธ.ค. 64

9 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,390.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 066  5 ธ.ค. 64

10 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,148.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 066  5 ธ.ค. 64

11 วัสดุบริโภค (อาหาร) 350.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 067  6 ธ.ค. 64

12 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,950.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 067  6 ธ.ค. 64

13 วัสดุบริโภค (อาหาร) 880.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 068  7 ธ.ค. 64

14 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,565.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 068  7 ธ.ค. 64

15 วัสดุบริโภค (อาหาร) 750.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 069  8 ธ.ค. 64

16 วัสดุบริโภค (อาหาร) 2,045.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 069  8 ธ.ค. 64

17 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,040.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 070  9 ธ.ค. 64

18 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,537.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 070  9 ธ.ค. 64

19 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,220.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 071  10 ธ.ค. 64

20 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,523.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 071  10 ธ.ค. 64

21 วัสดุบริโภค (อาหาร) 700.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 072  11 ธ.ค. 64

22 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,433.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 072  11 ธ.ค. 64
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23 วัสดุบริโภค (อาหาร) 700.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 073  12 ธ.ค. 64

24 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,536.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 073  12 ธ.ค. 64

25 วัสดุบริโภค (อาหาร) 645.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 074  13 ธ.ค. 64

26 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,288.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 074  13 ธ.ค. 64

27 วัสดุบริโภค (อาหาร) 870.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 075  14 ธ.ค. 64

28 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,200.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 075  14 ธ.ค. 64

29 วัสดุบริโภค (อาหาร) 700.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 076  15 ธ.ค. 64

30 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,215.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 076  15 ธ.ค. 64

31 วัสดุบริโภค (อาหาร) 860.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 077  16 ธ.ค. 64

32 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,438.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 077  16 ธ.ค. 64

33 วัสดุบริโภค (อาหาร) 350.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 078  17 ธ.ค. 64

34 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,105.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 078  17 ธ.ค. 64

35 วัสดุบริโภค (อาหาร) 700.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 079  18 ธ.ค. 64

36 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,342.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 079  18 ธ.ค. 64

37 วัสดุบริโภค (อาหาร) 700.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 080  19 ธ.ค. 64

38 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,461.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 080  19 ธ.ค. 64

39 วัสดุบริโภค (อาหาร) 740.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกราช   ชื่นนิยม นายเอกราช   ชื่นนิยม ราคาต่ําสุด 081  20 ธ.ค. 64

40 วัสดุบริโภค (อาหาร) 1,100.00     เฉพาะเจาะจง นายกิตติ   เงินทิพย นายกิตติ   เงินทิพย ราคาต่ําสุด 081  20 ธ.ค. 64
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การซื้อหรือจาง

วันสงของ/สงงานจาง

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

1 ซื้อ เวชภัณฑยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด/ 10,000.00 บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด/ 10,000.00 เกณฑราคา 2564.0092/ 1 ธันวาคม 2564 7 ธันวาคม 2564

2 ซื้อ เวชภัณฑยา 7,540.00 7,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาพัฒน เฮลทแคร จํากัด/ 7,540.00 บริษัท พนาพัฒน เฮลทแคร จํากัด/ 7,540.00 เกณฑราคา 2564.0093/ 1 ธันวาคม 2564 7 ธันวาคม 2564

3 ซื้อ เวชภัณฑยา 8,250.00 8,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด/ 8,250.00 บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด/ 8,250.00 เกณฑราคา 2564.0094/ 1 ธันวาคม 2564 7 ธันวาคม 2564

4 ซื้อ เวชภัณฑยา 3,810.00 3,810.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี/ 3,810.00 หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี/ 3,810.00 เกณฑราคา 2564.0095/ 1 ธันวาคม 2564 7 ธันวาคม 2564

5 ซื้อ เวชภัณฑยา 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่/ 3,000.00 ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่/ 3,000.00 เกณฑราคา 2564.0096/ 1 ธันวาคม 2564 7 ธันวาคม 2564

6 ซื้อ เวชภัณฑยา 2,528.64 2,528.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด/ 2,528.64 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด/ 2,528.64 เกณฑราคา 2564.0097/ 1 ธันวาคม 2564 7 ธันวาคม 2564

7 ซื้อ เวชภัณฑยา 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด/ 4,800.00 บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด/ 4,800.00 เกณฑราคา 2564.0098/ 9 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564

8 ซื้อ เวชภัณฑยา 2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด/ 2,580.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด/ 2,580.00 เกณฑราคา 2564.0099/ 9 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564

9 ซื้อ เวชภัณฑยา 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด/ 5,900.00 บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด/ 5,900.00 เกณฑราคา 2564.0100/ 9 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564

10 ซื้อ เวชภัณฑยา 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)/ 48,000.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)/ 48,000.00 เกณฑราคา 2564.0101/ 9 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564

11 ซื้อ เวชภัณฑยา 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด/ 3,500.00 บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด/ 3,500.00 เกณฑราคา 2564.0102/ 9 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564

12 ซื้อ เวชภัณฑยา 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด/ 15,000.00 บริษัท เมดไลน จํากัด/ 15,000.00 เกณฑราคา 2564.0103/ 9 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564

13 ซื้อ เวชภัณฑยา 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 101 เมดิแคร จํากัด/ 6,848.00 บริษัท 101 เมดิแคร จํากัด/ 6,848.00 เกณฑราคา 2564.0104/ 9 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564

14 ซื้อ เวชภัณฑยา 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด/ 9,200.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด/ 9,200.00 เกณฑราคา 2564.0105/ 9 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564

15 ซื้อ เวชภัณฑยา 3,375.00 3,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด/ 3,375.00 บริษัท ที.แมน ฟารมาซูติคอล จํากัด/ 3,375.00 เกณฑราคา 2564.0106/ 9 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564

16 ซื้อ เวชภัณฑยา 6,676.80 6,676.80 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม/ 6,676.80 องคการเภสัชกรรม/ 6,676.80 เกณฑราคา 2564.V9478/ 29 พฤศจิกายน 2564 14 ธันวาคม 2564

17 ซื้อ เวชภัณฑยา 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด/ 6,750.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด/ 6,750.00 เกณฑราคา 2564.0107/ 16 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564

18 ซื้อ เวชภัณฑยา 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิศ จํากัด/ 52,000.00 บริษัท ไบโอวาลิศ จํากัด/ 52,000.00 เกณฑราคา 2564.0108/ 16 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564

19 ซื้อ เวชภัณฑยา 59,820.00 59,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด/ 59,820.00 บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด/ 59,820.00 เกณฑราคา 2564.0109/ 16 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564

20 ซื้อ เวชภัณฑยา 6,772.00 6,772.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด/ 6,772.00 บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด/ 6,772.00 เกณฑราคา 2564.0110/ 16 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564

21 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 2564.0111/ 16 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564

22 ซื้อ เวชภัณฑยา 3,434.70 3,434.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด/ 3,434.70 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด/ 3,434.70 เกณฑราคา 2564.0112/ 16 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564

23 ซื้อ เวชภัณฑยา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด/ 10,000.00 บริษัท ยูโทเปยน จํากัด/ 10,000.00 เกณฑราคา 2564.0113/ 16 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564

24 ซื้อ เวชภัณฑยา 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด/ 48,000.00 บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด/ 48,000.00 เกณฑราคา 2564.0114/ 16 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564

25 ซื้อ เวชภัณฑยา 6,502.00 6,502.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด/ 6,502.00 บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด/ 6,502.00 เกณฑราคา 2564.0115/ 16 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564

26 ซื้อ เวชภัณฑยา 16,215.80 16,215.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)/ 16,215.80 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน)/ 16,215.80 เกณฑราคา 2564.0116/ 16 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564

27 ซื้อ เวชภัณฑยา 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินแพคฟารมา จํากัด/ 12,840.00 บริษัท อินแพคฟารมา จํากัด/ 12,840.00 เกณฑราคา 2564.0117/ 16 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564

28 ซื้อ เวชภัณฑยา 126,252.20 126,252.20 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม/ 126,252.20 องคการเภสัชกรรม/ 126,252.20 เกณฑราคา 2564.V4014/ 6 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564

29 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 2564.0118/ 23 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564

30 ซื้อ เวชภัณฑยา 81,700.00 81,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด/ 81,700.00 บริษัท เมดไลน จํากัด/ 81,700.00 เกณฑราคา 2564.0119/ 23 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564

31 ซื้อ เวชภัณฑยา 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด/ 8,560.00 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด/ 8,560.00 เกณฑราคา 2564.0120/ 23 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564

32 ซื้อ เวชภัณฑยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด/ 6,000.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด/ 6,000.00 เกณฑราคา 2564.0121/ 23 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจาง ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หนวยงาน กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปาโมก
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สรุปผลการจัดซื้อจาง ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หนวยงาน กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปาโมก

33 ซื้อ เวชภัณฑยา 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอโนวา จํากัด/ 12,000.00 บริษัท ไบโอโนวา จํากัด/ 12,000.00 เกณฑราคา 2564.0122/ 23 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564

34 ซื้อ เวชภัณฑยา 30,400.00 30,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)/ 30,400.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)/ 30,400.00 เกณฑราคา 2564.0123/ 23 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564

35 ซื้อ เวชภัณฑยา 524.00 524.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด/ 524.00 บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด/ 524.00 เกณฑราคา 2564.0125/ 23 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564

36 ซื้อ เวชภัณฑยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด/ 6,000.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด/ 6,000.00 เกณฑราคา 2564.0124/ 23 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564

37 ซื้อ เวชภัณฑยา 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด/ 6,420.00 บริษัท ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด/ 6,420.00 เกณฑราคา 2564.0126/ 23 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564

38 ซื้อ เวชภัณฑยา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด/ 5,000.00 บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด/ 5,000.00 เกณฑราคา 2564.0127/ 23 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564

39 ซื้อ เวชภัณฑยา 38,225.00 38,225.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี/ 38,225.00 หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี/ 38,225.00 เกณฑราคา 2564.0128/ 23 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564

หนา้ท ี2 จาก 2


