
แบบ สขร.๑

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 nortryp 10 mg            1,440.00           1,440.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 4-ม.ค.-64

2 ชาชงรางจืด               750.00              750.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอก สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอก ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 4-ม.ค.-64

3 smw            1,123.50           1,123.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 4-ม.ค.-64
4 ยา 2 รายการ            2,360.00           2,360.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 4-ม.ค.-64
5 carbamazepine            4,150.00           4,150.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 4-ม.ค.-64

6 ascorbic            1,450.00           1,450.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 4-ม.ค.-64

7 conjugate estrogen            1,592.00           1,592.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนยีนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ยูเนยีนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 4-ม.ค.-64
8 ยา 2 รายการ            3,980.00           3,980.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 4-ม.ค.-64
9 ยา 5 รายการ            4,775.00           4,775.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัทงธงทองโอสถ จ ากัด บริษัทงธงทองโอสถ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 4-ม.ค.-64

10 nystatin            2,500.00           2,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัทคอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด บริษัทคอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 4-ม.ค.-64

11 ยาบาล์มไพล            4,000.00           4,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 4-ม.ค.-64
12 risperidone            2,400.00           2,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท นวิฟาร์มา(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นวิฟาร์มา(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 4-ม.ค.-64
13 ยา 2 รายการ            3,460.00           3,460.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 4-ม.ค.-64

14 lidocain viscus            2,600.00           2,600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคา จ ากัด บริษัท แอปคา จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 4-ม.ค.-64

15 kapanol tab            1,460.00           1,460.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 4-ม.ค.-64
16 sodium valproate            7,320.00           7,320.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 415 /2564 4-ม.ค.-64
17 ยา 4 รายการ            9,338.50           9,338.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 416 /2564 4-ม.ค.-64

18 mst 30 mg tab          26,000.00         26,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 417 /2564 4-ม.ค.-64

19 seretide          43,656.00         43,656.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 418 /2564 4-ม.ค.-64
20 ยา 3 รายการ            6,070.00           6,070.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 419 /2564 4-ม.ค.-64
21 ยา 2 รายการ          11,000.00         11,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 420 /2564 4-ม.ค.-64

22 ยา 3 รายการ          12,895.00         12,895.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 421 /2564 4-ม.ค.-64

23 ยา 2 รายการ          47,940.16         47,940.16 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากััด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากััด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 422 /2564 4-ม.ค.-64
24 swiff            8,560.00           8,560.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนซัีน จ ากัด บริษัท ยูนซัีน จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 423 /2564 4-ม.ค.-64
25 ยา 7 รายการ       115,454.07      115,454.07 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 424 /2564 4-ม.ค.-64

26 hydroxychloroquine tab          31,458.00         31,458.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 425 /2564 4-ม.ค.-64

27 ยา 5 รายการ          83,750.00         83,750.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 426 /2564 4-ม.ค.-64
28 ยา 3 รายการ          69,389.50         69,389.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 427 /2564 4-ม.ค.-64
29 hista oph            6,360.00           6,360.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษัท ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 428 /2564 4-ม.ค.-64

30 dexa inj            2,880.00           2,880.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 4-ม.ค.-64

31 ยา 3 รายการ          30,495.00         30,495.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 430 /2564 4-ม.ค.-64

32 ยา 3 รายการ       183,800.00      183,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 431 /2564 4-ม.ค.-64
33 ยา 2 รายการ          39,050.00         39,050.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 432 /2564 4-ม.ค.-64

34 ยา 3 รายการ          41,500.00         41,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 433 /2564 4-ม.ค.-64

ต่ ากวา่ 5,000 บาท

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนมกรำคม 2564
โรงพยำบำลเถิน

วันที่  1-31 เดือนมกรำคม พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง



35 ยา 5 รายการ       126,377.70      126,377.70 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 434 /2564 4-ม.ค.-64
36 ยา 2 รายการ          10,636.00         10,636.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 435 /2564 4-ม.ค.-64
37 ยา 4 รายการ          30,550.00         30,550.00 โดยวธี ีe-biddng บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 436 /2564 4-ม.ค.-64

38 ยา 21 รายการ       263,866.20      263,866.20 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 437 /2564 4-ม.ค.-64

39 วสัดุการแพทย์          47,517.36         47,517.36 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ /2564 4-ม.ค.-64
40 ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองโรเนยีว          94,160.00         94,160.00 โดยวธี ีe-biddng บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 448 /2564 4-ม.ค.-64
41 วสัดุการแพทย์          50,677.61         50,677.61 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ /2564 4-ม.ค.-64

42 วสัดุการแพทย์          33,598.00         33,598.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากััด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากััด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 450 /2564 4-ม.ค.-64

43 วสัดุการแพทย์          15,622.00         15,622.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากััด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากััด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 451 /2564 4-ม.ค.-64
44 วสัดุการแพทย์            7,500.00           7,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 452 /2564 4-ม.ค.-64
45 วสัดุการแพทย์          27,900.00         27,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 453 /2564 4-ม.ค.-64

46 วสัดุการแพทย์            6,800.00           6,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 454 /2564 4-ม.ค.-64

47 วสัดุการแพทย์          10,500.00         10,500.00 โดยวธี ีe-biddng บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 455 /2564 4-ม.ค.-64
48 วสัดุการแพทย์            9,354.00           9,354.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 456 /2564 4-ม.ค.-64
49 วสัดุการแพทย์            5,454.00           5,454.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 464 /2564 4-ม.ค.-64

50 วสัดุวทิยาศาสตร์          76,537.40         76,537.40 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.เฟิร์มเมอร์ บจก.เฟิร์มเมอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 438 /2564 4-ม.ค.-64

51 วสัดุวทิยาศาสตร์          15,000.00         15,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 439 /2564 4-ม.ค.-64
52 วสัดุวทิยาศาสตร์          24,610.00         24,610.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ซูลิค บจก.ซูลิค ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 440 /2564 4-ม.ค.-64
53 วสัดุวทิยาศาสตร์          45,000.00         45,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ็กแล็ป บจก.เอ็กแล็ป ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 441 /2564 4-ม.ค.-64

54 วสัดุวทิยาศาสตร์          23,700.00         23,700.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.แอฟฟินเิทค บจก.แอฟฟินเิทค ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 442 /2564 4-ม.ค.-64

55 วสัดุวทิยาศาสตร์          19,500.00         19,500.00 โดยวธิ ีe- bidding บจก.เฟิร์มเมอร์ บจก.เฟิร์มเมอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 443 /2564 4-ม.ค.-64
56 วสัดุวทิยาศาสตร์          18,000.00         18,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.เฟิร์มเมอร์ บจก.เฟิร์มเมอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 444 /2564 4-ม.ค.-64
57 multivitamin syr            4,203.50           4,203.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช บริษัท ดีเคเอสเอช ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 4-ม.ค.-64

58 วสัดุคอมพิวเตอร์          10,090.00         10,090.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านคลีนคิคอม ร้านคลีนคิคอม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 445 /2564 4-ม.ค.-64

59 วสัดุการเกษร สายเอ็น            2,000.00           2,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ไชย ร้านณรงค์ไชย ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 4-ม.ค.-64
60 วสัดุไฟฟ้า แบตเตอร่ี รถนอนไฟฟ้า          16,000.00         16,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร์มา ซิลลิคฟาร์มา ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 457 /2564 4-ม.ค.-64
61 เหมาท าก าแพงกัน้บริเวณสนามเด็กเล่น          13,900.00         13,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพิชัย วงศ์ทพิย์ นายพิชัย วงศ์ทพิย์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 458 /2564 4-ม.ค.-64

62 ซ่อมเคร่ืองกรองน้ า            8,570.00           8,570.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง วราภรณ์เคร่ืองกรองน้ า วราภรณ์เคร่ืองกรองน้ า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 459 /2564 4-ม.ค.-64

63 วสัดุการแพทย์            5,160.00           5,160.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท น าววิฒันก์ารช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าววิฒันก์ารช่าง (1992) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 460 /2564 4-ม.ค.-64

64 กัน้หอ้งกระจก ภายในหอ้ง ICU          36,000.00         36,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เถินรวมช่าง เถินรวมช่าง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 461 /2564 4-ม.ค.-64
65 วสัดุการแพทย์            7,000.00           7,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 462 /2564 4-ม.ค.-64

66 วสัดุบริโภค น้ าด่ืมร่มโพธิ์            3,400.00           3,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.วงัทพิย์ โซล่าร์ไอซ์ บจก.วงัทพิย์ โซล่าร์ไอซ์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 4-ม.ค.-64

67 วสัดุก่อสร้าง            5,422.00           5,422.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 497 /2564 4-ม.ค.-64
68 วสัดุส านกังาน            1,200.00           1,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ไปรษณีย์ไทย บจก.ไปรษณีย์ไทย ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 4-ม.ค.-64
69 จ้างท าฟันปลอม          31,205.00         31,205.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซาซีแลมจ ากัด บ.เอ็กซาซีแลมจ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 463 /2564 4-ม.ค.-64

70 ซ่อม steth littmann               840.00              840.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เอส.ดี.เมดคอล เอส.ดี.เมดคอล ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 11-ม.ค.-64

71 วสัดุยานพาหนะ แบตเตอร่ี            3,200.00           3,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยไดนาโม ดอนไชยไดนาโม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 11-ม.ค.-64

72 เหมาซ่อมแซมบา้นพักหลังที่ 5          21,000.00         21,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพิชัย วงศ์ทพิย์ นายพิชัย วงศ์ทพิย์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 496 /2564 11-ม.ค.-64

73 allopurinol tab          13,500.00         13,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 465 /2564 11-ม.ค.-64

74 risperidone 2 tab          19,950.00         19,950.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท นวิฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นวิฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 466 /2564 11-ม.ค.-64



75 gemfibrozil 600 mg          12,750.00         12,750.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 467 /2564 11-ม.ค.-64

76 losartan tab          60,000.00         60,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 468 /2564 11-ม.ค.-64

77 ยา 3 รายการ          10,465.00         10,465.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 469 /2564 11-ม.ค.-64

78 ยา 3 รายการ          40,194.55         40,194.55 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 470 /2564 11-ม.ค.-64

79 sodium valproate 500 mg          79,500.00         79,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 471 /2564 11-ม.ค.-64

80 ยา 2 รายการ            6,848.00           6,848.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 472 /2564 11-ม.ค.-64

81 คาอาบอน            1,391.00           1,391.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 11-ม.ค.-64

82 วสัดุเภสัชกรรม            3,600.00           3,600.00 โดยวธิ ีe- bidding บริษัท เอ.ท.ีพี. อินเตอร์เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอ.ท.ีพี. อินเตอร์เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 11-ม.ค.-64

83 ค่าขนส่งเจลล่ี อาหารผู้ปว่ยทนัตกรรม            3,500.00           3,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ทวีมีิตรโลจิสติกส์ บจก.ทวีมีิตรโลจิสติกส์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 11-ม.ค.-64

84 alprazilam 0.5 mg            4,550.00           4,550.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 473 /2564 14-ม.ค.-64

85 lorazepam 0.5 mg            9,750.00           9,750.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 474 /2564 14-ม.ค.-64

86 ยา 2 รายการ          15,500.00         15,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีนา่ จ ากัด บริษัท ฟาร์มีนา่ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 475 /2564 14-ม.ค.-64

87 วสัดุการแพทย์          54,950.00         54,950.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 476 /2564 14-ม.ค.-64

88 nicardipine inj          22,000.00         22,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนเิวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด บริษัท ยูนเิวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 477 /2564 14-ม.ค.-64

89 วสัดุการแพทย์       108,000.00      108,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 478 /2564 14-ม.ค.-64

90 วสัดุการแพทย์            4,387.00           4,387.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 14-ม.ค.-64

91 แบตเตอร่ี            8,000.00           8,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.บ.ีดี. เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอ็ม.บ.ีดี. เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 479 /2564 14-ม.ค.-64

92 ซ่อมครุภณัฑ์ไฟฟ้า               800.00              800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญการไฟฟ้า ร้านเจริญการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 14-ม.ค.-64

93 วสัดุการแพทย์          14,145.40         14,145.40 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 481 /2564 14-ม.ค.-64

94 วสัดุการแพทย์          12,752.00         12,752.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 482 /2564 14-ม.ค.-64

95 วสัดุการแพทย์            7,000.00           7,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 483 /2564 14-ม.ค.-64

96 วสัดุการแพทย์            7,914.00           7,914.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 484 /2564 14-ม.ค.-64

97 วสัดุการแพทย์          34,561.00         34,561.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 485 /2564 14-ม.ค.-64

98 วสัดุการแพทย์            9,630.00           9,630.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 486 /2564 14-ม.ค.-64

99 วสัดุการแพทย์          10,700.00         10,700.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 487 /2564 14-ม.ค.-64

100 วสัดุการแพทย์          12,840.00         12,840.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 488 /2564 14-ม.ค.-64

101 วสัดุการแพทย์          14,100.00         14,100.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 489 /2564 14-ม.ค.-64

102 วสัดุการแพทย์          12,200.00         12,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 490 /2564 14-ม.ค.-64

103 วสัดุส านกังาน            1,500.00           1,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านแสงวรรณเฟอร์นเิจอร์ ร้านแสงวรรณเฟอร์นเิจอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 14-ม.ค.-64

104 วสัดุไฟฟ้า            2,990.00           2,990.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 14-ม.ค.-64

105 วสัดุไฟฟ้า            4,882.00           4,882.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 14-ม.ค.-64

106 ซ่อมปั้มน้ าแฟลตส้มเกล้ียง               950.00              950.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญการไฟฟ้า ร้านเจริญการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 14-ม.ค.-64

107 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศหอ้งตรวจศัลยกรรม               700.00              700.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง รัษฎาการไฟฟ้า รัษฎาการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 14-ม.ค.-64



108 ซ่อมคอมพิวเตอร์งานซักฟอก+งานกายภาพ            3,450.00           3,450.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านคลีนคิคอม ร้านคลีนคิคอม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท 14-ม.ค.-64

109 น้ ามันเชือ้เพลิง (16-31 มค.64)          38,550.00         38,550.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ธ.1994 ปโิตรเหลียม บจก.ธ.1994 ปโิตรเหลียม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 494 /2564 14-ม.ค.-64

110 วสัดุก่อสร้าง            2,214.00           2,214.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 14-ม.ค.-64

111 วสัดไฟฟ้า โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 14-ม.ค.-64

112 วสัดุงานบา้นงานครัว          38,665.00         38,665.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอ เอ หจก.โฟร์สตาร์ โอ เอ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 499 /2564 15-ม.ค.-64

113 ครุภณัฑ์การแพทย์ เคร่ืองวดัความดัน            7,900.00           7,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียเมดิคอลอินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเซียเมดิคอลอินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 500 /2564 18-ม.ค.-64

114 paracetamol            4,000.00           4,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัทไทยนครพัฒนา บริษัทไทยนครพัฒนา ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 18-ม.ค.-64

115 DICLOXAcillin sodium            1,470.00           1,470.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัทพรีเมด ฟาร์ม่า บริษัทพรีเมด ฟาร์ม่า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 18-ม.ค.-64

116 Spersadex (สูตร )            1,284.00           1,284.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 18-ม.ค.-64

117 simethicone            2,568.00           2,568.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอ็กซ์. จ ากัด บริษัท อาร์.เอ็กซ์. จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 18-ม.ค.-64

118 Dextrose            3,875.00           3,875.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 18-ม.ค.-64

119 ยา 2 รายการ            3,360.00           3,360.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 18-ม.ค.-64

120 ERYTHROMYCIN estolate            2,070.00           2,070.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท นวิไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท นวิไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 18-ม.ค.-64

121 HALOPERIDOL            1,950.00           1,950.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากัด บริษัท เมดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 18-ม.ค.-64

122 ITRACONAZOLE            3,600.00           3,600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์ฟาม่า จ ากัด บริษัท โมเดอร์ฟาม่า จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 18-ม.ค.-64

123 tar shampoo            6,200.00           6,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท 2 เอ็ม เมด-เมเกอร์ จ ากัด บริษัท 2 เอ็ม เมด-เมเกอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 501 /2564 18-ม.ค.-64

124 Cisatracurium besilate(Nimbex)            6,182.50           6,182.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอส วสิชัน่ บริษัท เจ.เอส วสิชัน่ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 502 /2564 18-ม.ค.-64

125 CALCIUM carbonate          25,200.00         25,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัทพรอสฟาร์ม่า บริษัทพรอสฟาร์ม่า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 503 /2564 18-ม.ค.-64
126 ยา2รายการ            5,980.00           5,980.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัททแีมน ฟาร์ม่า บริษัททแีมน ฟาร์ม่า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 504 /2564 18-ม.ค.-64

127 ยา 2 รายการ            7,840.00           7,840.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 505 /2564 18-ม.ค.-64

128 FluOXETINE            6,600.00           6,600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 506 /2564 18-ม.ค.-64

129 Methotrexate          16,000.00         16,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 507 /2564 18-ม.ค.-64

130 ยา 5 รายการ          45,742.50         45,742.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 508 /2564 18-ม.ค.-64

131 ยา 3 รายการ          31,618.80         31,618.80 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 509 /2564 18-ม.ค.-64

132 ยา 3 รายการ          21,750.00         21,750.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 510 /2564 18-ม.ค.-64

133 ยา 2 รายการ            6,660.00           6,660.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล เอสพีเอส เมดิคอล ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 511 /2564 18-ม.ค.-64

134 วสัดุการแพทย์            8,000.00           8,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 514 /2564 18-ม.ค.-64

135 วสัดุการแพทย์            3,518.16           3,518.16 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็ก เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็ก เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 18-ม.ค.-64

136 วสัดุการแพทย์          12,000.00         12,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท ์แคร์ จ ากัด บริษัท โพส เฮลท ์แคร์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 512 /2564 18-ม.ค.-64

137 วสัดุการแพทย์          21,250.00         21,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พรรษาเวชภณัฑ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พรรษาเวชภณัฑ์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 513 /2564 18-ม.ค.-64

138 วสัดุทนัตกรรม            8,977.30           8,977.30 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง dksh dksh ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 515 /2564 18-ม.ค.-64

139 วสัดุทนัตกรรม            5,500.00           5,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท ์จ ากัด บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท ์จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 516 /2564 18-ม.ค.-64

140 วสัดุวทิยาศาสตร์          58,317.00         58,317.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.เอ็กแลป บ.เอ็กแลป ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 517 /2564 18-ม.ค.-64

141 วสัดุวทิยาศาสตร์          53,000.00         53,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท.เอ็กแลป จ ากัด บริษัท.เอ็กแลป จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 518 /2564 18-ม.ค.-64



142 วสัดุวทิยาศาสตร์          19,500.00         19,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 519 /2564 18-ม.ค.-64

143 วสัดุวทิยาศาสตร์          47,321.68         47,321.68 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 520 /2564 18-ม.ค.-64

144 วสัดุวทิยาศาสตร์          14,000.00         14,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 521 /2564 18-ม.ค.-64

145 วสัดุวทิยาศาสตร์            5,000.00           5,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.คลีนซายส์ หจก.คลีนซายส์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 522 /2564 18-ม.ค.-64

146 acetylcysteine inj            1,900.00           1,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 18-ม.ค.-64

147 วสัดุทนัตกรรม            4,330.00           4,330.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอปอเรชัน่ จ ากัด บ.แอคคอร์ด คอปอเรชัน่ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 18-ม.ค.-64

148 วสัดุงานบา้นงานครัว            2,168.00           2,168.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.นครกิโลเซ็นเตอร์ บจก.นครกิโลเซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 18-ม.ค.-64

149 วสัดุวทิยาศาสตร์          77,380.00         77,380.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 524 /2564 21-ม.ค.-64

150 วสัดุวทิยาศาสตร์            6,300.00           6,300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอกซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอกซ์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 525 /2564 21-ม.ค.-64

151 วสัดุวทิยาศาสตร์          11,250.00         11,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัทแล็บมาสเตอร์จ ากัด บริษัทแล็บมาสเตอร์จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 526 /2564 21-ม.ค.-64

152 ซ่อมคอมพิวเตอร์งานพัสดุ            1,500.00           1,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง คลีนกิคอม คลีนกิคอม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64

153 ซ่อมเคร่ืองซักผ้า            8,025.00           8,025.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.เค.เอช.ท.ีเซ็นต์ทรัลซัพพลาย บจก.เค.เอช.ท.ีเซ็นต์ทรัลซัพพลาย ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64

154 วสัดุงานบา้นงานครัว               609.00              609.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64

155 วสัดุคอมพิวเตอร์               700.00              700.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64

156 วสัดุงานบา้นงานครัว            2,665.00           2,665.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านกันเอง ร้านกันเอง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64

157 ซ่อมก๊อกเคร่ืองกรองน้ าทนัตกรรม            2,440.00           2,440.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง วราภรณ์เคร่ืองกรองน้ า วราภรณ์เคร่ืองกรองน้ า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64

158 วสัดุส านกังาน          13,505.00         13,505.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 527 /2564 21-ม.ค.-64

159 วสัดุส านกังาน          16,081.00         16,081.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านกันเอง ร้านกันเอง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 528 /2564 21-ม.ค.-64

160 วสัดุคอมพิวเตอร์          13,955.00         13,955.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แอดวานซ์เทรดด้ิง แอดวานซ์เทรดด้ิง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 529 /2564 21-ม.ค.-64

161 วสัดุคอมพิวเตอร์            9,480.00           9,480.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ไอเดียอิงค์ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ ไอเดียอิงค์ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 530 /2564 21-ม.ค.-64

162 วสัดุงานบา้นงานครัว            4,337.00           4,337.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 531 /2564 21-ม.ค.-64

163 วสัดุส านกังาน          14,400.00         14,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านแม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 532 /2564 21-ม.ค.-64

164 วสัดุงานบา้นงานครัว          38,092.00         38,092.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.สยามยูเนีย่น บจก.สยามยูเนีย่น ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 533 /2564 21-ม.ค.-64

165 เจลล้างมือ            4,000.00           4,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.โพสเฮลทแ์คร์ บจก.โพสเฮลทแ์คร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64

166 lidocain viscus            2,600.00           2,600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัทแอฟคา จ ากัด บริษัทแอฟคา จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64
167 ยา 2 รายการ            2,220.00           2,220.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64

168 poly oph            2,376.00           2,376.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64

169 ยา 2 รายการ            2,220.00           2,220.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี หจก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64

170  ิbetahistine tab            2,550.00           2,550.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าไลน ์จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่าไลน ์จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64

171 medroxyprogesterone inj            2,700.00           2,700.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64

172 acyclovir tab            2,720.00           2,720.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64

173 pyridoxium tab            1,900.00           1,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท จรูญเภสัช จ ากัด บริษัท จรูญเภสัช จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64

174 nystatin            2,500.00           2,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64

175 amphotericin b            3,424.00           3,424.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64



176 ยา 2 รายการ            4,650.00           4,650.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัทงธงทองโอสถ จ ากัด บริษัทงธงทองโอสถ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64

177 ors            4,429.80           4,429.80 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64

178 impramine 25 mg            4,400.00           4,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีนา่ จ ากัด บริษัท ฟาร์มีนา่ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64

179 hepatitis b inj            2,460.00           2,460.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64

180 fentanyl inj          11,200.00         11,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติดส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติดราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 534 /2564 21-ม.ค.-64

181 ยา 6 รายการ          33,070.00         33,070.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 535 /2564 21-ม.ค.-64

182 ยา 2 รายการ            6,032.50           6,032.50 โดยวธี ีe-biddng บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 536 /2564 21-ม.ค.-64

183 ยา 3 รายการ            8,600.00           8,600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 537 /2564 21-ม.ค.-64

184 ยา 4 รายการ          54,210.48         54,210.48 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 538 /2564 21-ม.ค.-64

185 ยา 3 รายการ          12,300.00         12,300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลทต้ี์ มี จ ากัด บริษัท เฮลทต้ี์ มี จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 539 /2564 21-ม.ค.-64

186 hydroxychloroquine tab          26,964.00         26,964.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 540 /2564 21-ม.ค.-64

187 sodium valproate 200 mg            7,320.00           7,320.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็ม.แอล. ฟาร๋มาซูติคอล จ ากัด บริษัท พี.เอ็ม.แอล. ฟาร๋มาซูติคอล จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 541 /2564 21-ม.ค.-64

188 ยา 5 รายการ          36,380.00         36,380.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา หา้งหุ้นส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 542 /2564 21-ม.ค.-64

189 ยา 3 รายการ       129,500.00      129,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 543 /2564 21-ม.ค.-64

190 ยา 6 รายการ          22,910.00         22,910.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ที. แมนฟาร์มา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ท.ี แมนฟาร์มา ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 544 /2564 21-ม.ค.-64

191 nicardipine inj          16,500.00         16,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนเิวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด บริษัท ยูนเิวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 545 /2564 21-ม.ค.-64

192 ยา 5 รายการ       155,920.40      155,920.40 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 546 /2564 21-ม.ค.-64

193 ยา 4 รายการ          40,450.00         40,450.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 547 /2564 21-ม.ค.-64

194 ยา 6 รายการ          82,464.90         82,464.90 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 548 /2564 21-ม.ค.-64

195 ยา 3 รายการ          17,040.00         17,040.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษัท ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 549 /2564 21-ม.ค.-64

196 ยา 2 รายการ            5,350.00           5,350.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 550 /2564 21-ม.ค.-64

197 ยา 2 รายการ          49,487.50         49,487.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 551 /2564 21-ม.ค.-64

198 ยา 5 รายการ       154,620.00      154,620.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 552 /2564 21-ม.ค.-64

199 ยา 3 รายการ          35,110.00         35,110.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 553 /2564 21-ม.ค.-64

200 sertraline            7,400.00           7,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน ์จ ากัด บริษัท เมดไลน ์จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 554 /2564 21-ม.ค.-64
201 ยา 5 รายการ          74,250.00         74,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 555 /2564 21-ม.ค.-64
202 ยา 3 รายการ          11,491.80         11,491.80 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 556 /2564 21-ม.ค.-64
203 ลูกประคบ            7,400.00           7,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอก สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอก ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 557 /2564 21-ม.ค.-64
204 ยา 3 รายการ          45,000.00         45,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 558 /2564 21-ม.ค.-64
205 ยา 10 รายการ          69,258.50         69,258.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 559 /2564 21-ม.ค.-64
206 metformin tab          73,500.00         73,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 560 /2564 21-ม.ค.-64
207 enalapril 5 mg       109,000.00      109,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 561 /2564 21-ม.ค.-64
208 allopurinol tab          13,500.00         13,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 562 /2564 21-ม.ค.-64
209 morphine syr            4,500.00           4,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติดส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติดราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต่ ากวา่ 5,000 บาท /2564 21-ม.ค.-64
210 ยา 3 รายการ          10,057.66         10,057.66 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 565 /2564 21-ม.ค.-64
211 เหมาท าัฝาปดิบบ่ าบดั            1,900.00           1,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒุ ศรีโคตร นายณัฐวฒุ ศรีโคตร ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 22-ม.ค.-64ต่ ากวา่ 5,000 บาท



212 วสัดุก่อสร้าง            1,245.00           1,245.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ไชย ร้านณรงค์ไชย ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 22-ม.ค.-64
213 วสัดุก่อสร้าง               175.00              175.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ไชย ร้านณรงค์ไชย ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 22-ม.ค.-64
214 ซ่อมรถ กจ6437 ลป (ไฟหนา้ 2ข้าง)            2,500.00           2,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ยนต์ศิลป์ ยนต์ศิลป์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 22-ม.ค.-64
215 ซ่อมรถ กพ.3086 ลป สกีย์ข้าง            4,500.00           4,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง อ๊อดประดับยนต์ อ๊อดประดับยนต์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 22-ม.ค.-64
216 ครุภณัฑ์สนาม (เคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง)  135194..50  135194..51 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.เบรนคิดดด้ี บจก.เบรนคิดดด้ี ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 566 /2564 22-ม.ค.-64
217 วสัดุวทิยาศาสตร์          45,400.00         45,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.เฟิร์มเมอร์ บจก.เฟิร์มเมอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 567 /2564 22-ม.ค.-64
218 วสัดุวทิยาศาสตร์          10,580.00         10,580.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.แล็บมาสเตอร์ บจก.แล็บมาสเตอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 568 /2564 22-ม.ค.-64
219 วสัดุวทิยาศาสตร์            6,190.00           6,190.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.แล็บมาสเตอร์ บจก.แล็บมาสเตอร์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 569 /2564 22-ม.ค.-64
220 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ชุด          73,050.00         73,050.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์โซลูชัน่ คอมพิวเตอร์ (ส านกังานใหญ่) บจก.สมาร์โซลูชัน่ คอมพิวเตอร์ (ส านกังานใหญ่) ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 570 /2564 25-ม.ค.-64
221 วสัดุไฟฟ้า วาว+ปลััก               380.00              380.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 571 /2564 25-ม.ค.-64
222 วสัดุการแพทย์          20,320.00         20,320.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 572 /2564 28-ม.ค.-64
223 วสัดุการแพทย์            3,500.00           3,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 28-ม.ค.-64
224 วสัดุก่อสร้าง               595.00              595.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.ธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.ธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 28-ม.ค.-64
225 ยา 2 รายการ            5,902.00           5,902.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 573 /2564 28-ม.ค.-64
226 teramycin eye oint            3,448.61           3,448.61 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 28-ม.ค.-64
227 sertraline tab            5,550.00           5,550.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน ์จ ากัด บริษัท เมดไลน ์จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 28-ม.ค.-64
228 วสัดุการแพทย์          33,182.00         33,182.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 574 /2564 28-ม.ค.-64
229 วสัดุการแพทย์            6,410.00           6,410.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 575 /2564 28-ม.ค.-64
230 วสัดุการแพทย์          10,800.00         10,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 576 /2564 28-ม.ค.-64
231 วสัดุการแพทย์            7,205.00           7,205.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเช (ประเทสไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเช (ประเทสไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 577 /2564 28-ม.ค.-64
232 ซ่อมเคร่ืองปร๊ิน            2,200.00           2,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านคลีนกิคอม ร้านคลีนกิคอม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 28-ม.ค.-64
233 sticker ปร้ินฉลากยา          11,520.00         11,520.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ท.ีพี อินเตอร์เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอ.ท.ีพี อินเตอร์เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 578 /2564 28-ม.ค.-64
234 คุรัภณัฑฺส านกังาน            1,340.00           1,340.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 28-ม.ค.-64
235 ส าเนาเอกสาร            1,044.00           1,044.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 28-ม.ค.-64
236 บริการอินเตอร์เนต็               631.30              631.30 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ทโีอที บจก.ทโีอที ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 28-ม.ค.-64
237 วสัดุบริโภค            3,400.00           3,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมกรองทอง น้ าด่ืมกรองทอง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 28-ม.ค.-64
238 เหมาขนย้ายขยะติดเชือ้ พ.ย.63          16,464.00         16,464.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 579 /2564 29-ม.ค.-64
239 บริการอินเตอร์เนต็ CAT พ.ย.63          13,910.00         13,910.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.กสท โทรคมนาคม บจก.กสท โทรคมนาคม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 580 /2564 29-ม.ค.-64
240 วสัดัุเชือ้เพลิง (แก๊ส) มค.63          34,900.00         34,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 581 /2564 29-ม.ค.-64
241 น้ ามันเชือ้เพลิง (1-15 มค.64)          34,900.00         34,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 582 /2564 29-ม.ค.-64

242 เหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) ประจ าเดือน ม.ค. 64       213,000.00      213,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นางวลิาวลัน ์จันต๊ะเครือ นางวลิาวลัน ์จันต๊ะเครือ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 583 /2564 29-ม.ค.-64
243 พยาบาล หอผู้วปว่ยในรวม          28,200.00         28,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง น.ส.อักษรไทย นนัตา น.ส.อักษรไทย นนัตา ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 29-ม.ค.-64
244 นกัประชาสัมพันธ์          17,240.00         17,240.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง น.ส.พรพิมล มีศรี น.ส.พรพิมล มีศรี ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 29-ม.ค.-64
245 แพทย์แผนไทย          15,000.00         15,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรีญา เชือ้แดง น.ส.พัชรีญา เชือ้แดง ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 29-ม.ค.-64
246 การเงินและบญัชี (สสอ.)          14,040.00         14,040.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นางสุาวกนกวรรณ วงัหอม นางสุาวกนกวรรณ วงัหอม ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 29-ม.ค.-64
247 ผั้ช่วยพยาบาล            9,300.00           9,300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา โทะ๊บตุร นางสาวอริสา โทะ๊บตุร ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 29-ม.ค.-64
248 ผั้ช่วยพยาบาล            9,300.00           9,300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นางสาวนภสัสร จอมสิงห์ นางสาวนภสัสร จอมสิงห์ ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 29-ม.ค.-64
249 ผั้ช่วยพยาบาล            9,300.00           9,300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร ค าสันทราย นางสาวดวงพร ค าสันทราย ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 29-ม.ค.-64
250 kapanol cap            4,500.00           4,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติดส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวยีนยาเสพติดราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ /2564 29-ม.ค.-64
251 วสัดุการแพทย์            9,000.00           9,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี คลินกิ จ ากัด บริษัท ดีดี คลินกิ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 584 /2564 29-ม.ค.-64
252 วสัดุการแพทย์          28,800.00         28,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.ท.ีเมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด บริษัท อาร์.ท.ีเมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 585 /2564 29-ม.ค.-64
253 วสัดุการแพทย์            9,000.00           9,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 586 /2564 29-ม.ค.-64
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254 วสัดุการแพทย์          46,195.91         46,195.91 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 587 /2564 29-ม.ค.-64
255 วสัดุการแพทย์          38,598.38         38,598.38 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 588 /2564 29-ม.ค.-64
256 วสัดุการแพทย์          48,079.11         48,079.11 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 589 /2564 29-ม.ค.-64
257 วสัดุการแพทย์          14,145.40         14,145.40 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 590 /2564 29-ม.ค.-64
258 วสัดุการแพทย์            7,233.20           7,233.20 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 591 /2564 29-ม.ค.-64
259 วสัดุก่อสร้าง               450.00              450.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ไชย ร้านณรงค์ไชย ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 29-ม.ค.-64
260 วสัดุการแพทย์          70,300.00         70,300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 591 /2564 29-ม.ค.-64
261 วสัดุการแพทย์          10,000.00         10,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 592 /2564 29-ม.ค.-64
262 วสัดุการแพทย์          13,045.00         13,045.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 593 /2564 29-ม.ค.-64
263 วสัดุการแพทย์          28,800.00         28,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.ท.ีเมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด บริษัท อาร์.ท.ีเมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 594 /2564 29-ม.ค.-64
264 วสัดุการแพทย์            2,075.80           2,075.80 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็ก เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็ก เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 29-ม.ค.-64
265 จ้างตรวจชืน้เนือ้เดือน ก.พ 64 47,270.00 47,270.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ว ์จ ากัด บ.เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ว ์จ ากัด ราคาต่ าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 596 /2564 29-ม.ค.-64
266 จ้างตรวจแล็ปเดือน ก.พ 64 24,165.00 24,165.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.PCTแล็ปบอราทอรีจ ากัด บ.PCTแล็ปบอราทอรีจ ากัด 597 /2564 29-ม.ค.-64
267 sodamint tab          13,600.00         13,600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 598 /2564 29-ม.ค.-64
268 วสัดุทนัตกรรม            2,211.21           2,211.21 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท วอีาร์ พี เด้นท ์จ ากัด บริษัท วอีาร์ พี เด้นท ์จ ากัด 29-ม.ค.-64
269 วสัดุทนัตกรรม            2,080.00           2,080.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฉ้ทนัตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฉ้ทนัตภณัฑ์ 29-ม.ค.-64
270 วสัดุทนัตกรรม            4,148.00           4,148.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท วอีาร์ พี เด้นท ์จ ากัด บริษัท วอีาร์ พี เด้นท ์จ ากัด 29-ม.ค.-64
271 วสัดุทนัตกรรม            4,510.00           4,510.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.แอคคอรั์ด คอปอเรชัน่ จ ากัด บ.แอคคอรั์ด คอปอเรชัน่ จ ากัด 29-ม.ค.-64
272 วสัดุทนัตกรรม          38,000.00         38,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีวา่ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีวา่ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 599 /2564 29-ม.ค.-64
273 วสัดุทนัตกรรม            5,350.00           5,350.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง DKSH DKSH 600 /2564 29-ม.ค.-64
274 วสัดุทนัตกรรม            9,145.00           9,145.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เดนทลั วชิัน่(ปทท)จ ากัด บริษัท เดนทลั วชิัน่(ปทท)จ ากัด 601 /2564 29-ม.ค.-64
275 วสัดุทนัตกรรม          24,010.80         24,010.80 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง DKSH DKSH 602 /2564 29-ม.ค.-64
276 จ้างท าฟันปลอก กพ.64          93,000.00         93,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซาซีแลม จ ากัด บ.เอ็กซาซีแลม จ ากัด 603 /2564 29-ม.ค.-64
277 ท ากุญแจรถ นข 6994 ลป               400.00              400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะนาฬิกา ร้านชัยชนะนาฬิกา 29-ม.ค.-64
278 วสัดุการแพทย์            7,254.60           7,254.60 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็ก เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็ก เทรดด้ิง จ ากัด 29-ม.ค.-64
279 วสัดุเภสัชกรรม 6 รายการ          21,175.00         21,175.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ท.ีพี อินเตอร์เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอ.ท.ีพี อินเตอร์เมดิคอล จ ากัด 605 /2564 29-ม.ค.-64
280 gabapentin 300 mg          10,700.00         10,700.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม 606 /2564 29-ม.ค.-64
281 ขนย้ายครุภณัฑ์ ไปจ าหนา่ย            4,000.00           4,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์เพ็ญพานชิย์ ร้านจันทร์เพ็ญพานชิย์ 29-ม.ค.-64
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