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ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง 

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 ยา 2 รายการ            58,250.00       58,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง berlin berlin ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 111  /2562 ๑ พ.ย. ๖๑

2 mixtard            67,988.50       67,988.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง zue zue ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 112  /2562 ๑ พ.ย. ๖๑

3 วสัดุทนัตกรรม            37,270.00       37,270.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.เซื องไฮ้ทนัตภณัฑ์ หจก.เซื องไฮ้ทนัตภณัฑ์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 113  /2562 ๑ พ.ย. ๖๑

4 วสัดุการแพทย์              8,200.00         8,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 114  /2562 ๑ พ.ย. ๖๑

5 วสัดุการแพทย์            55,100.00       55,100.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริิษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด บริิษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 115  /2562 ๑ พ.ย. ๖๑

6 วสัดุการแพทย์              5,500.00         5,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด 3เอ็น เฮลทแ์คร์ หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด 3เอ็น เฮลทแ์คร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 116  /2562 ๑ พ.ย. ๖๑

7 วสัดุการแพทย์            33,087.00       33,087.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด อินทรูเม้น หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด อินทรูเม้น ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 117  /2562 ๑ พ.ย. ๖๑

8 วสัดุการแพทย์              2,250.00         2,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด บริษัท เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑ พ.ย. ๖๑

9 วสัดุการแพทย์                 856.00            856.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑ พ.ย. ๖๑

10 ติดต้ังเสาไฟถนน 6 ชุด          179,760.00     179,760.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.อมตะโซล่า บจก.อมตะโซล่า ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 118  /2562 ๑ พ.ย. ๖๑

11 profofol              5,778.00         5,778.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง dksh dksh ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 119  /2562 ๑ พ.ย. ๖๑

12 วสัดุคอมพวิเตอร์                 195.00            195.00 โดยวธิ ีe- bidding คลีนคิคอม คลีนคิคอม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑ พ.ย. ๖๑

13 ย้ายแและติดต้ังประตูกระจกอลูมิเนยีม หอ้งติดเชื้อ              5,500.00         5,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เถินรวมช่าง เถินรวมช่าง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 120  /2562 ๒ พ.ย. ๖๑

14 วสัดุส่านกังาน                   50.00              50.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดินสอสี ดินสอสี ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒ พ.ย. ๖๑

15 ซ่อมบ่ารุงครุภณัฑ์ส่านกังาน (ปชส.)                 850.00            850.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นพินธเ์บาะยนต์ นพินธเ์บาะยนต์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒ พ.ย. ๖๑

16 วสัดุยานพาหนะ (แบตเตอรี )              3,400.00         3,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยไดนาโม ดอนไชยไดนาโม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒ พ.ย. ๖๑

17 ติดติิ้ังไฟฉุกเฉินและปล๊ักไฟ จ่านวน 37 จุด              3,700.00         3,700.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายธนัวา เพชรสกุลไพร นายธนัวา เพชรสกุลไพร ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒ พ.ย. ๖๑

18 ปรับปรุงรถเข็นอาหาร            16,000.00       16,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านมิตรสแตนเลส ร้านมิตรสแตนเลส ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 121  /2562 ๒ พ.ย. ๖๑

19 betahistine              4,250.00         4,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง famaline famaline ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒ พ.ย. ๖๑

20 oxytocin              2,568.00         2,568.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง fcp fcp ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒ พ.ย. ๖๑

21 ใบฝรั ง              1,200.00         1,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แม่มอก แม่มอก ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒ พ.ย. ๖๑

22 แอมโมเนยี              2,520.00         2,520.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง วทิยาศรม วทิยาศรม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒ พ.ย. ๖๑

23 norflox 200 mg              2,600.00         2,600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง burapha burapha ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒ พ.ย. ๖๑

24 ฟนัปลอม              6,805.00         6,805.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ่ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 122  /2562 ๒ พ.ย. ๖๑

25 ฟนัปลอม            15,465.00       15,465.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ่ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 123  /2562 ๒ พ.ย. ๖๑

26 ciproflox tab              2,500.00         2,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง modern pharma modern pharma ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒ พ.ย. ๖๑

27 ยา 2 รายกร            17,013.00       17,013.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แคสปา แคสปา ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 124  /2562 ๒ พ.ย. ๖๑

28 ยา 2 รายการ            14,750.00       14,750.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง sps sps ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 125  /2562 ๒ พ.ย. ๖๑

29 seretide            26,215.00       26,215.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง healol healol ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 126  /2562 ๒ พ.ย. ๖๑

30 sertaline            11,250.00       11,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เมดไลน์ เมดไลน์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 127  /2562 ๒ พ.ย. ๖๑

31 ยา 7 รายการ            40,550.00       40,550.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง pinyo pinyo ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 128  /2562 ๒ พ.ย. ๖๑

32 ยา 3 รายการ            66,920.00       66,920.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง prosp prosp ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 129  /2562 ๒ พ.ย. ๖๑

33 ยา 2 รายการ              7,400.00         7,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง anb anb ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 130  /2562 ๒ พ.ย. ๖๑

34 aerobidal mdi            73,830.00       73,830.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง medicare medicare ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 131  /2562 ๒ พ.ย. ๖๑

35 ยา 2 รายการ              2,416.06         2,416.06 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง สหแพทย์ สหแพทย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 132  /2562 ๒ พ.ย. ๖๑

36 ยา 28 รายการ          275,533.30     275,533.30 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง gpo gpo ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 133  /2562 ๒ พ.ย. ๖๑

37 ors              8,560.00         8,560.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง bl hua bl hua ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 134  /2562 ๒ พ.ย. ๖๑

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลเถิน

วันที่ 30  เดอืนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง



ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง 

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลเถิน

วันที่ 30  เดอืนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

38 ยา 2 รายการ            73,498.30       73,498.30 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 135  /2562 ๒ พ.ย. ๖๑

39 ยา 3 รายการ            19,677.30       19,677.30 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง dksh dksh ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 136  /2562 ๒ พ.ย. ๖๑

40 ยา 4 รายการ            79,532.68       79,532.68 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง zue zue ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 137  /2562 ๒ พ.ย. ๖๑

41 ยา 5 รายการ            33,115.00       33,115.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง พาต้าแลบ พาต้าแลบ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 138  /2562 ๒ พ.ย. ๖๑

42 ซ่อมบ่ารุงครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กจ 6437 ลป              1,173.79         1,173.79 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.โค้วยูฮ่ะล่าปาง บจก.โค้วยูฮ่ะล่าปาง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒ พ.ย. ๖๑

43 วสัดุงานบา้นงานครัว                 670.00            670.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒ พ.ย. ๖๑

44 ทาสีคลังยา            23,000.00       23,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพชิัย วงศ์ทพิย์ นายพชิัย วงศ์ทพิย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 139  /2562 ๕ พ.ย. ๖๑

45 วสัดุการแพทย์              9,600.00         9,600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 140  /2562 ๕ พ.ย. ๖๑

46 วสัดุการแพทย์            15,600.00       15,600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 141  /2562 ๕ พ.ย. ๖๑

47 วสัดุการแพทย์            20,000.00       20,000.00 โดยวธิ ีe- bidding บริษัท โพส เฮลท ์แคร์ จ่ากัด บริษัท โพส เฮลท ์แคร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 142  /2562 ๕ พ.ย. ๖๑

48 วสัดุการแพทย์            10,272.00       10,272.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 143  /2562 ๕ พ.ย. ๖๑

49 วสัดุการแพทย์            19,210.00       19,210.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หางหุน้ส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หางหุน้ส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 144  /2562 ๕ พ.ย. ๖๑

50 วสัดุการแพทย์              2,980.00         2,980.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๕ พ.ย. ๖๑

51 วสัดุก่อสร้าง                 663.00            663.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๕ พ.ย. ๖๑

52 ephedrine inj                 575.00            575.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง อ.ย. อ.ย. ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๕ พ.ย. ๖๑

53 วสัดุไฟฟา้              1,218.00         1,218.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๕ พ.ย. ๖๑

54 วสัดุก่อสร้าง                 241.00            241.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพชิัย วงศ์ทพิย์ นายพชิัย วงศ์ทพิย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๕ พ.ย. ๖๑

55 ถ่ายเอกสาร              2,945.00         2,945.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บอสส์ เซ็นเตอร์ บอสส์ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๕ พ.ย. ๖๑

56 บริการอินเตอร์เนต็ CAT            10,129.34       10,129.34 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.กสท โทรคมนาคม บจก.กสท โทรคมนาคม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 145  /2562 ๖ พ.ย. ๖๑

57 ยา 2 รายการ              3,500.00         3,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง gpo gpo ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๗ พ.ย. ๖๑

58 nortryp 10 mg              1,920.00         1,920.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง condrug condrug ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๗ พ.ย. ๖๑

59 ยา 2 รายการ              3,300.00         3,300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง to to ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๗ พ.ย. ๖๑

60 ยา 2 รายการ              3,531.00         3,531.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง greater greater ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๗ พ.ย. ๖๑

61 cclobet cream              1,740.00         1,740.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง 2 m 2 m ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๗ พ.ย. ๖๑

62 ยา 3 รายการ              3,915.00         3,915.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ธงทอง ธงทอง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๗ พ.ย. ๖๑

63 ยา 2 รายการ              3,492.80         3,492.80 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง newlife newlife ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๗ พ.ย. ๖๑

64 ยา 4 รายการ              5,840.00         5,840.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง poli pharm poli pharm ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 146  /2562 ๗ พ.ย. ๖๑

65 ยา 4 รายการ            41,124.00       41,124.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง atlantic atlantic ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 147  /2562 ๗ พ.ย. ๖๑

66 ยา 2 รายการ              6,500.00         6,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง utropian utropian ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 148  /2562 ๗ พ.ย. ๖๑

67 ยา 2 รายการ            42,296.00       42,296.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง โอสถอินเตอร์ โอสถอินเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 149  /2562 ๗ พ.ย. ๖๑

68 pioglitazone              9,600.00         9,600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง berlin berlin ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 150  /2562 ๗ พ.ย. ๖๑

69 ยา 5 รายการ            78,670.00       78,670.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง central central ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 151  /2562 ๗ พ.ย. ๖๑

70 วสัดุก่อสร้าง ติดต้ังที ล้างจ่ายกลาง              1,390.00         1,390.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านมิตรมอเตอร์ ร้านมิตรมอเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๗ พ.ย. ๖๑

71 วสัดุส่านกังาน นาฬิกาดิจิตอล              6,741.00         6,741.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ศิริรัตนก์ารไฟฟา้ ศิริรัตนก์ารไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 152  /2562 ๗ พ.ย. ๖๑

72 วสัดุไฟฟา้ (ติดต้ังเครื องท่าน้า่อุ่นหอ้งหลังคลอด) โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  /2562 ๗ พ.ย. ๖๑

73 สารน้า่ 12 รายการ          112,210.00     112,210.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง v&v v&v ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 153  /2562 ๗ พ.ย. ๖๑

74 วสัดุก่อสร้าง                 216.00            216.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๗ พ.ย. ๖๑
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หรือจ้ำง

75 ครุภณัฑ์ส่านกังาน (ล็อกเกอร์แพทย)์            11,800.00       11,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.น้า่ล้อมเคหะภณัฑ์ หจก.น้า่ล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 154  /2562 ๗ พ.ย. ๖๑

76 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (เครื องปร๊ินเตอร์)              4,290.00         4,290.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๗ พ.ย. ๖๑

77 วสัดุส่านกังาน                   74.00              74.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดินสอสี ดินสอสี ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๗ พ.ย. ๖๑

78 ค่าส่งตรวจทางหอ้งปฏบิติัการเดือน พ.ย 2561 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.เนชั นแนลเฮลล์แคร์ บ.เนชั นแนลเฮลล์แคร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 155  /2562 ๘ พ.ย. ๖๑

79 ค่าส่งตรวจทางชิ้นเนือ้เดือน พ.ย 2561 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.เนชั นแนลเฮลล์แคร์ บ.เนชั นแนลเฮลล์แคร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 156  /2562 ๘ พ.ย. ๖๑

80 วสัดุวทิยาศาสตร์            16,000.00       16,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 157  /2562 ๘ พ.ย. ๖๑

81 วสัดุวทิยาศาสตร์            10,680.00       10,680.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เวร์ิคเมด เวร์ิคเมด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 158  /2562 ๘ พ.ย. ๖๑

82 วสัดุวทิยาศาสตร์            73,380.00       73,380.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟร์ิมเมอร์ เฟร์ิมเมอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 159  /2562 ๘ พ.ย. ๖๑

83 วสัดุวทิยาศาสตร์            12,000.00       12,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ไทไดแอก ไทไดแอก ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 160  /2562 ๘ พ.ย. ๖๑

84 วสัดุวทิยาศาสตร์            14,650.00       14,650.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เอ็มพเีมดกรุ๊ป เอ็มพเีมดกรุ๊ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 161  /2562 ๘ พ.ย. ๖๑

85 วสัดุวทิยาศาสตร์            65,611.02       65,611.02 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟร์ิมเมอร์ เฟร์ิมเมอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 162  /2562 ๘ พ.ย. ๖๑

86 วสัดุวทิยาศาสตร์              2,675.00         2,675.00 โดยวธิ ีe- bidding ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

87 วสัดุการแพทย์            64,521.00       64,521.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 163  /2562 ๘ พ.ย. ๖๑

88 วสัดุการแพทย์              8,300.00         8,300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วากัส เมดิเซีย หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วากัส เมดิเซีย ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 164  /2562 ๘ พ.ย. ๖๑

89 วสัดุการแพทย์            35,655.00       35,655.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 165  /2562 ๘ พ.ย. ๖๑

90 วสัดุการแพทย์            10,486.00       10,486.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช บริษัท ดีเคเอสเอช ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 166  /2562 ๘ พ.ย. ๖๑

91 ท่าลูกคลื นชะลอความเร็ว และท่าบนัได            12,300.00       12,300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพชิัย วงศ์ทพิย์ นายพชิัย วงศ์ทพิย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 167  /2562 ๘ พ.ย. ๖๑

92 ครุภณัฑ์ส่านกังาน (โทรศัพทบ์ริหาร)              1,299.00         1,299.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

93 วสัดุก่อสร้าง              2,410.00         2,410.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

94 วสัดุก่อสร้าง              2,200.00         2,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง วสัดุก่อสร้าง วสัดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

95 ครุภณัฑ์ส่านกังาน (ศูนย์สะเลียมหวาน)              4,290.00         4,290.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านแสงวรรณเฟอร์นเิจอร์ ร้านแสงวรรณเฟอร์นเิจอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

96 วสัดุก่อสร้าง              1,853.00         1,853.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

97 วสัดุส่านกังาน                 174.00            174.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดินสอสี ดินสอสี ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

98 วสัดุก่อสร้าง                 405.00            405.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

99 adala              2,033.00         2,033.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง zue zue ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

100 ยา 2 รายการ              1,980.00         1,980.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เจริญสุข เจริญสุข ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

101 buscopan            27,477.60       27,477.60 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง dksh dksh ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 168  /2562 ๘ พ.ย. ๖๑

102 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 6 รายการ            41,175.00       41,175.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง atp atp ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 169  /2562 ๘ พ.ย. ๖๑

103 ซ่อมรถ นข 47 ลป                 350.00            350.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง วนิยัเจริญยนต์ วนิยัเจริญยนต์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

104 บริการอินเตอร์เนต็ TOT พ.ย.61                 481.50            481.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ทโีอท ี(มหาชน) บจก.ทโีอท ี(มหาชน) ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

105 วสัดุบริโภค                 480.00            480.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง น้า่ดื มกรองทอง น้า่ดื มกรองทอง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

106 วสัดุการแพทย์            10,800.00       10,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ่ากัด บริษัท เซนต์เมด จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 170  /2562 ๘ พ.ย. ๖๑

107 วสัดุส่านกังาน                   54.00              54.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดินสอสี ดินสอสี ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

108 วสัดุก่อสร้าง                 270.00            270.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

109 ซ่อมครุภณัฑ์ส่านกังาน (เก้าอี้หอ้งตรวจ) โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นพินธเ์บาะยนต์ นพินธเ์บาะยนต์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

110 ซ่อมบ่ารุงครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง นข 4827 ลป              3,899.62         3,899.62 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

111 ซ่อมคริุภณัฑ์ส่านกังาน (เครื องปร๊ินเตอร์คลีนคิโรคเร้ือรัง) โดยวธีเีฉพาะเจาะจง คลีนคิคอม คลีนคิคอม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑
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112 วสัดุไฟฟา้                 630.00            630.00 โดยวธิ ีe- bidding ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

113 difelene tab              2,320.00         2,320.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง tpn tpn ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

114 acyclovir tab              3,400.00         3,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง central central ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๘ พ.ย. ๖๑

115 nimbex inj            14,479.00       14,479.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง js vistion js vistion ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 171  /2562 ๑๓ พ.ย. ๖๑

116 cef-3            30,600.00       30,600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง modern modern ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 172  /2562 ๑๓ พ.ย. ๖๑

117 hydralazine inj            12,091.00       12,091.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง zue zue ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 173  /2562 ๑๓ พ.ย. ๖๑

118 ยา 4 รายการ            10,025.00       10,025.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ฟาร์มีนา่ ฟาร์มีนา่ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 174  /2562 ๑๓ พ.ย. ๖๑

119 ท่าปา้ยไวนลิพร้อมโครงไม้              2,000.00         2,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ส. เชาวลิตโฆษณา ส. เชาวลิตโฆษณา ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๓ พ.ย. ๖๑

120 วสัดุยานพาหนะ (แบตเตอรี ) นข 5906 ลป              3,400.00         3,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยไดนาโม ดอนไชยไดนาโม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๓ พ.ย. ๖๑

121 ซ่อมบ่ารุงยานพาหนะและขนส่ง นข 47                 800.00            800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง วนิยัเจริญยนต์ วนิยัเจริญยนต์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๓ พ.ย. ๖๑

122 วสัดุงานบา้นงานครัว              4,740.00         4,740.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๓ พ.ย. ๖๑

123 วสัดุคอมพวิเตอร์                 952.00            952.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๓ พ.ย. ๖๑

124 วสัดุงานบา้นงานครัว              2,226.00         2,226.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นวล่ีาปางมาร์เก็ตต้ิง บจก.เอ็นวล่ีาปางมาร์เก็ตต้ิง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๓ พ.ย. ๖๑

125 วสัดุงานบา้นงานครัว              4,448.00         4,448.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.นครกิโลเซ็นต์ บจก.นครกิโลเซ็นต์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๓ พ.ย. ๖๑

126 วสัดุงานบา้นงานครัว              2,000.00         2,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านธวชัยนต์ ร้านธวชัยนต์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๓ พ.ย. ๖๑

127 วสัดุส่านกังาน                   74.00              74.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านดินสอสี ร้านดินสอสี ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๓ พ.ย. ๖๑

128 วสัดุงานบา้นงานครัว              2,917.00         2,917.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๓ พ.ย. ๖๑

129 วสัดุงานบา้นงานครัว            46,000.00       46,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.สยามยูเนี ยนเคมีคอล บจก.สยามยูเนี ยนเคมีคอล ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 175  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

130 วสัดุงานบา้นงานครัว            32,695.00       32,695.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์โอเอ หจก.โฟร์สตาร์โอเอ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 176  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

131 วสัดุงานบา้นงานครัว              7,781.00         7,781.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านคลีนเวลิด์ ซัพพลาย ร้านคลีนเวลิด์ ซัพพลาย ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 177  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

132 วสัดุส่านกังาน (ใบเสร็จ)            45,000.00       45,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.เอทพี ีอินเตอร์เมดิคอล บจก.เอทพี ีอินเตอร์เมดิคอล ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 178  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

133 วสัดุส่านกังาน สต๊ิกเกอร์เนือ้กึ งมัน            14,400.00       14,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านแม่วงัเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วงัเปอร์ฟอร์ม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 179  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

134 วสัดุส่านกังาน            39,297.00       39,297.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 180  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

135 วสัดุคอมพวิเตอร์            10,650.00       10,650.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แอดวานซ์เทรดด้ิง แอดวานซ์เทรดด้ิง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 181  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

136 วสัดุคอมพวิเตอร์              5,550.00         5,550.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ไอเดียอิงค์ เซลล์แอนด์เซอร์วสิ ไอเดียอิงค์ เซลล์แอนด์เซอร์วสิ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 182  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

137 วสัดุการแพทย์              8,300.00         8,300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 183  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

138 วสัดุการแพทย์              1,245.00         1,245.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๔ พ.ย. ๖๑

139 รถแขวนชาร์ท              8,500.00         8,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ท.ีพ ีอินเตอร์เมดิคอล บริษัท เอ.ท.ีพ ีอินเตอร์เมดิคอล ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 184  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

140 ta inj              1,840.00         1,840.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง tp drug tp drug ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๔ พ.ย. ๖๑

141 วสัดุทนัตกรรม              8,240.00         8,240.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีวา่ เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด บริษัท ดีวา่ เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 185  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

142 วสัดุทนัตกรรม            85,430.00       85,430.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีวา่ เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด บริษัท ดีวา่ เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 186  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

143 วสัดุทนัตกรรม            17,291.20       17,291.20 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช บริษัท ดีเคเอสเอช ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 187  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

144 วสัดุทนัตกรรม              6,399.00         6,399.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท วอีาร์ พ ีเด้นท ์จ่ากัด บริษัท วอีาร์ พ ีเด้นท ์จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 188  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

145 วสัดุทนัตกรรม              5,250.00         5,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ่ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 189  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

146 วสัดุทนัตกรรม              7,500.00         7,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริอษัท เอสดี.ทนัตเวช (1988) จ่ากัด บริอษัท เอสดี.ทนัตเวช (1988) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 190  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

147 วสัดุทนัตกรรม              3,750.00         3,750.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท ์แคร์ จ่ากัด บริษัท โพส เฮลท ์แคร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๔ พ.ย. ๖๑

148 วสัดุทนัตกรรม              2,700.00         2,700.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท นโูวเด้นท ์จ่ากัด บริษัท นโูวเด้นท ์จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๔ พ.ย. ๖๑
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149 วสัดุทนัตกรรม              4,151.60         4,151.60 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๔ พ.ย. ๖๑

150 วสัดุการแพทย์              7,500.00         7,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจี โปรแกรสซีฟ จ่ากัด บริษัท เอ็นจี โปรแกรสซีฟ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 191  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

151 วสัดุการแพทย์              9,650.00         9,650.00 โดยวธิ ีe- bidding บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 192  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

152 วสัดุการแพทย์            37,343.00       37,343.00 โดยวธิ ีe- bidding บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 193  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

153 วสัดุการแพทย์            69,625.00       69,625.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 194  /2562 ๑๔ พ.ย. ๖๑

154 วสัดุการแพทย์              4,700.00         4,700.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด บริษัท เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๔ พ.ย. ๖๑

155 poly oph              2,175.00         2,175.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แสงไทย แสงไทย ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๔ พ.ย. ๖๑

156 furosemide HD inj              2,700.00         2,700.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง tp frug tp frug ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๔ พ.ย. ๖๑

157 pyridostigmine tab              7,500.00         7,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง sps sps ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 195  /2562 ๑๕ พ.ย. ๖๑

158 enalapril 5 mg            34,800.00       34,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง central central ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 196  /2562 ๑๕ พ.ย. ๖๑

159 ยา 3 รายการ            16,270.00       16,270.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง t man t man ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 197  /2562 ๑๕ พ.ย. ๖๑

160 ติดต้ังและย้ายโครงกระจกอลูมิเนยี และติต้ังเหล็กดัด            19,000.00       19,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านมิตรสแตนเลส ร้านมิตรสแตนเลส ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 198  /2562 ๑๕ พ.ย. ๖๑

161 วสัดุบริโภค                 960.00            960.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.บญุรอดเทรดด้ิง บจก.บญุรอดเทรดด้ิง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๕ พ.ย. ๖๑

162 ซ่อมบ่ารุงครุภณัฑ์ส่านกังาน โซฟากลุ่มเวช              1,200.00         1,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นพินธเ์บาะยนต์ นพินธเ์บาะยนต์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๕ พ.ย. ๖๑

163 ซ่อมรถ กฉ 7547 ลป              4,280.54         4,280.54 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๕ พ.ย. ๖๑

164 ซ่อมรถ กพ 3086 ลป              4,924.14         4,924.14 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๕ พ.ย. ๖๑

165 ซ่อมเครื องนึ ง                 800.00            800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญการไฟฟา้ ร้านเจริญการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๕ พ.ย. ๖๑

166 ซ่อมพดันมนารีเวช                 490.00            490.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญการไฟฟา้ ร้านเจริญการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๕ พ.ย. ๖๑

167 น้า่มันเชื้อเพลิง (16-30 พย. 61)            40,193.20       40,193.20 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 199  /2562 ๑๙ พ.ย. ๖๑

168 ทาสีเตียงผู้ปว่ย+ทาสีข้างหอ้งน้า่              2,400.00         2,400.00 โดยวธิ ีe- bidding นายพชิัย วงศ์ทพิย์ นายพชิัย วงศ์ทพิย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๙ พ.ย. ๖๑

169 เจล              9,500.00         9,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจนซ์ จ่ากัด บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจนซ์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 200  /2562 ๑๙ พ.ย. ๖๑

170 วสัดุคอมพวิเตอร์                 300.00            300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง คลีนคิคอม คลีนคิคอม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๙ พ.ย. ๖๑

171 วสัดุการแพทย์              4,720.00         4,720.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด อินสทริูเม้นท ์แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด อินสทริูเม้นท ์แล็ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๙ พ.ย. ๖๑

172 วสัดุการแพทย์              3,950.00         3,950.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ่ากัด บริษัท เมดิทอป จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๙ พ.ย. ๖๑

173 วสัดุการแพทย์              3,745.00         3,745.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๙ พ.ย. ๖๑

174 สต๊ิกเกอร์ 8x6.1 cm            49,800.00       49,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง atp atp ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 201  /2562 ๑๙ พ.ย. ๖๑

175 ฟนัปลอม            20,375.00       20,375.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ่ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 202  /2562 ๑๙ พ.ย. ๖๑

176 วสัดุทนัตกรรม              1,380.00         1,380.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ่ากัด บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๙ พ.ย. ๖๑

177 สอบเทยีบเครื องใหก้ารรักษาด้วยคลื นส้ัน              6,000.00         6,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท อินทเิกรทเติด เมดิคอล เซอร์วสิ จ่ากัด บริษัท อินทเิกรทเติด เมดิคอล เซอร์วสิ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 203  /2562 ๑๙ พ.ย. ๖๑

178 thyrosis 100 mg              3,100.00         3,100.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง sps sps ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๙ พ.ย. ๖๑

179 allopurinol 100 mg            19,000.00       19,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง gpo gpo ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 204  /2562 ๑๙ พ.ย. ๖๑

180 ยา 2 รายการ            17,900.00       17,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง vbiogenetex vbiogenetex ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 205  /2562 ๑๙ พ.ย. ๖๑

181 ครุภณัฑ์ส่านกังาน (เก้าอี้บาร์หอ้งผ่าตัด)              3,500.00         3,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.น้า่ล้อมเคหะภณัฑ์ หจก.น้า่ล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๑๙ พ.ย. ๖๑

182 วสัดุก่อสร้าง              5,220.00         5,220.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.ธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.ธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 206  /2562 ๑๙ พ.ย. ๖๑

183 วสัดุวทิยาศาสตร์            25,925.00       25,925.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร์ แล็บมาสเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 207  /2562 ๒๒ พ.ย. ๖๑

184 วสัดุวทิยาศาสตร์            83,803.22       83,803.22 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟร์ิมเมอร์ เฟร์ิมเมอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 208  /2562 ๒๒ พ.ย. ๖๑

185 วสัดุวทิยาศาสตร์            35,800.00       35,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แอดวานซ์ไดแอก แอดวานซ์ไดแอก ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 209  /2562 ๒๒ พ.ย. ๖๑
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186 วสัดุวทิยาศาสตร์            71,438.00       71,438.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แล็บ เอ็กซ์แล็บ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 210  /2562 ๒๒ พ.ย. ๖๑

187 วสัดุวทิยาศาสตร์            18,000.00       18,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟร์ิมเมอร์ เฟร์ิมเมอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 211  /2562 ๒๒ พ.ย. ๖๑

188 ติดผ้าม่านข้างเตียวหอ้ง ICU 4 ชุด            22,000.00       22,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  /2562 ๒๒ พ.ย. ๖๑

189 ติดกันชนรถพยาบาลคันใหม่            13,500.00       13,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง อ๊อดประดับยนต์ อ๊อดประดับยนต์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ  /2562 ๒๒ พ.ย. ๖๑

190 ซ่อมรถ นข 5906 ลป              3,717.72         3,717.72 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๒ พ.ย. ๖๑

191 ซ่อมโต๊ะและเก้าอี้ ใหศู้นย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพสเลียมหวาน โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพชิัย วงศ์ทพิย์ นายพชิัย วงศ์ทพิย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๒ พ.ย. ๖๑

192 วสัดุก่อสร้าง ซ่อมอ่างล้างหนา้หอ้งนพ.              1,056.00         1,056.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.ธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.ธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๒ พ.ย. ๖๑

193 วสัดุก่อสร้าง ใช้ปรับแต่งสวน              1,010.00         1,010.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.ธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.ธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๒ พ.ย. ๖๑

194 วสัดุส่านกังาน                 600.00            600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง โล่ล่าปาง โล่ล่าปาง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๒ พ.ย. ๖๑

195 วสัดุการแพทย์            12,358.50       12,358.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 212  /2562 ๒๓ พ.ย. ๖๑

196 วสัดุการแพทย์            44,137.50       44,137.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 213  /2562 ๒๓ พ.ย. ๖๑

197 วสัดุการแพทย์              7,950.00         7,950.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 214  /2562 ๒๓ พ.ย. ๖๑

198 วสัดุการแพทย์              5,900.00         5,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด บริษัท เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 215  /2562 ๒๓ พ.ย. ๖๑

199 วสัดุการแพทย์              3,225.00         3,225.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๓ พ.ย. ๖๑

200 วสัดุไฟฟา้ เพิ มโคมไฟธนาคารเลือด            10,093.00       10,093.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 229  /2562 ๒๖ พ.ย. ๖๑

201 วสัดุไฟฟา้ สนามหนา้ตึก            15,983.00       15,983.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 216  /2562 ๒๖ พ.ย. ๖๑

202 วสัดุการเกษตร                 500.00            500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านปุย๋กระต่าย ร้านปุย๋กระต่าย ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๖ พ.ย. ๖๑

203 วสัดุไฟฟา้            11,497.00       11,497.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.เล่าจิ้นกวง (ส่านกังานใหญ่) บจก.เล่าจิ้นกวง (ส่านกังานใหญ่) ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 217  /2562 ๒๖ พ.ย. ๖๑

204 วสัดุไฟฟา้            43,080.90       43,080.90 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ บจก.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 218  /2562 ๒๖ พ.ย. ๖๑

205 ephedrine inj                 575.00            575.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง อ.ย. อ.ย. ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๖ พ.ย. ๖๑

206 amlo tab            79,000.00       79,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง pros pros ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 219  /2562 ๒๖ พ.ย. ๖๑

207 ยาสมุนไพร 3 รายการ            16,050.00       16,050.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง dch dch ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 220  /2562 ๒๖ พ.ย. ๖๑

208 acyclovir inj            18,190.00       18,190.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง siam siam ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 221  /2562 ๒๖ พ.ย. ๖๑

209 ยา 2 รายการ            52,481.50       52,481.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง gpo gpo ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 222  /2562 ๒๖ พ.ย. ๖๑

210 ปกูระเบือ้งหนา้อาคาร              5,400.00         5,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพชิัย วงศ์ทพิย์ นายพชิัย วงศ์ทพิย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 223  /2562 ๒๖ พ.ย. ๖๑

211 ทาสีปรับปรุงตึกเก่า+ศาลาพระ            28,000.00       28,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพชิัย วงศ์ทพิย์ นายพชิัย วงศ์ทพิย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 224  /2562 ๒๖ พ.ย. ๖๑

212 วสัดุก่อสร้าง              1,045.00         1,045.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๖ พ.ย. ๖๑

213 ยา 2 รายการ              3,450.00         3,450.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง วทิยาศรม วทิยาศรม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๖ พ.ย. ๖๑
214 ฟนัปลอม            17,770.00       17,770.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ่ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 225  /2562 ๒๖ พ.ย. ๖๑

215 วสัดุการแพทย์              7,900.00         7,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ่ากัด บริษัท เมดิทอป จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 226  /2562 ๒๖ พ.ย. ๖๑

216 วสัดุการแพทย์            13,500.00       13,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท นภิานนัท ์เซล แอนด์ เซอร์วซิ จ่ากัด บริษัท นภิานนัท ์เซล แอนด์ เซอร์วซิ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 227  /2562 ๒๖ พ.ย. ๖๑
217 วสัดุการแพทย์              9,250.00         9,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 228  /2562 ๒๖ พ.ย. ๖๑

218 วสัดุการแพทย์              3,010.00         3,010.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๖ พ.ย. ๖๑

219 วสัดุการแพทย์              3,500.00         3,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๖ พ.ย. ๖๑
220 วสัดุการแพทย์              1,951.44         1,951.44 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๖ พ.ย. ๖๑

221 วสัดุการแพทย์              1,605.00         1,605.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๖ พ.ย. ๖๑

222 ซ่อมรถเข็นคนสวน                 300.00            300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ผัด ศรีจันทร์ ผัด ศรีจันทร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๖ พ.ย. ๖๑
223 วสัดุการแพทย์              4,800.00         4,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๖ พ.ย. ๖๑
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224 วสัดุการแพทย์              4,280.00         4,280.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๖ พ.ย. ๖๑

225 วสัดุไฟฟา้ (แบตเครื องก่าเนดิไฟฟา้)            13,800.00       13,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชไดนาโม ดอนไชไดนาโม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 230  /2562 ๒๗ พ.ย. ๖๑
226 difelene tab              3,480.00         3,480.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง TPN TPN ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๗ พ.ย. ๖๑

227 LUBRICANT GEL 5 G              3,720.00         3,720.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง posthealt care posthealt care ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๗ พ.ย. ๖๑

228 imipramine 25 mg              1,675.00         1,675.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง famaland famaland ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๗ พ.ย. ๖๑
229 ยา 2 รายการ              2,360.00         2,360.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง atlantic atlantic ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๗ พ.ย. ๖๑

230 pgs              1,900.00         1,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง gdh gdh ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๗ พ.ย. ๖๑

231 nystatin sol              2,500.00         2,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง continental continental ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๗ พ.ย. ๖๑
232 ยา 2 รายการ              4,000.00         4,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ธงทองถ ธงทองถ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๗ พ.ย. ๖๑

233 ยา 2 รายการ              3,275.00         3,275.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง พาต้าแลบ พาต้าแลบ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๗ พ.ย. ๖๑

234 ยา 2 รายการ              3,100.00         3,100.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง to to ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๗ พ.ย. ๖๑
235 kcl syr              4,494.00         4,494.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง สหแพทย์ สหแพทย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๗ พ.ย. ๖๑

236 dom syr              2,296.00         2,296.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง utropian utropian ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๗ พ.ย. ๖๑

237 seroflo mdi            41,944.00       41,944.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง healol healol ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 231  /2562 ๒๘ พ.ย. ๖๑
238 ยา 4 รายการ            20,041.10       20,041.10 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง dksh dksh ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 232  /2562 ๒๘ พ.ย. ๖๑

239 ยา 2 รายการ            20,041.10       20,041.10 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง dksh dksh ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 233  /2562 ๒๘ พ.ย. ๖๑

240 ยา 2 รายการ            67,000.00       67,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง v&V v&V ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 234  /2562 ๒๘ พ.ย. ๖๑
241 lactulose              6,580.50         6,580.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง greater greater ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 235  /2562 ๒๘ พ.ย. ๖๑

242 enalapril 5 mg            34,800.00       34,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง central central ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 236  /2562 ๒๘ พ.ย. ๖๑

243 ยา 2 รายการ            37,900.00       37,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง premed premed ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 237  /2562 ๒๘ พ.ย. ๖๑
244 hydroxychloroquine            28,248.00       28,248.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง kaspa kaspa ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 238  /2562 ๒๘ พ.ย. ๖๑

245 ยา 2 รายการ          236,800.00     236,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง berlin berlin ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 239  /2562 ๒๘ พ.ย. ๖๑

246 ยา 8 รายการ            57,112.00       57,112.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง pinyo pinyo ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 240  /2562 ๒๘ พ.ย. ๖๑
247 benzbromarone              6,950.00         6,950.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง sps sps ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 241  /2562 ๒๘ พ.ย. ๖๑

248 amoxy clave inj            14,600.00       14,600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง rx rx ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 242  /2562 ๒๘ พ.ย. ๖๑

249 methotrexate            12,000.00       12,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง มาสุ มาสุ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 243  /2562 ๒๘ พ.ย. ๖๑
250 phenytoin 250 mg            12,500.00       12,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง universal universal ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 244  /2562 ๒๘ พ.ย. ๖๑

251 ยา 5 รายการ            60,059.10       60,059.10 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง สยาม สยาม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 245  /2562 ๒๘ พ.ย. ๖๑

252 mixtard            67,410.00       67,410.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง zue zue ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 246  /2562 ๒๘ พ.ย. ๖๑
253 ยา 2 รายการ          142,869.51     142,869.51 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง zue zue ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 247  /2562 ๒๘ พ.ย. ๖๑

254 ยา 24 รายการ          291,772.91     291,772.91 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง gpo gpo ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 248  /2562 ๒๘ พ.ย. ๖๑

255 fluanxol inj            10,165.00       10,165.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง bl hua bl hua ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 249  /2562 ๒๘ พ.ย. ๖๑
256 วสัดุการแพทย์              2,500.00         2,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ่ากัด บริษัท เซนต์เมด จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๒๘ พ.ย. ๖๑

257 จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ (ธค.61) โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 250  /2562 ๓๐ พ.ย. ๖๑

258 วสัดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 251  /2562 ๓๐ พ.ย. ๖๑
259 เครื องส่าเนาเอกสาร (ธค.61)              2,650.00         2,650.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ บจก.ริโก้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๓๐ พ.ย. ๖๑

260 วสัดุบริโภค (ธค.61) โดยวธีเีฉพาะเจาะจง น้า่ดื มกรองทอง น้า่ดื มกรองทอง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๓๐ พ.ย. ๖๑

261 น้า่มันเชื้อเพลิง (1-15 ธค. 61) โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 252  /2562 ๓๐ พ.ย. ๖๑
262 โฆษณาประชาสัมพนัธ ์(ธค.61)              2,000.00         2,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.ลุ่มน้า่วงัทา่ผาเรดิโอ หจก.ลุ่มน้า่วงัทา่ผาเรดิโอ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท ๓๐ พ.ย. ๖๑



ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง 

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลเถิน

วันที่ 30  เดอืนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

263 เหมานกัวชิาการสาธารณสุข            14,750.00       14,750.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายธนนนัท ์กันชาติ นายธนนนัท ์กันชาติ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ยกเวน้ ๓๐ พ.ย. ๖๑

264 เหมานกัประชาสัมพนัธิ์            13,300.00       13,300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพฒันด์นยั วงศ์ศรีชัย นายพฒันด์นยั วงศ์ศรีชัย ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ยกเวน้ ๓๐ พ.ย. ๖๑
265 เหมาจพ.ธรุการ ศูนย์สิทธิ์              8,596.00         8,596.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นางธนชัพร อิ นแดง นางธนชัพร อิ นแดง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ยกเวน้ ๓๐ พ.ย. ๖๑

266 เหมาพยาบาลวชิาชีพ            12,440.00       12,440.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ ค่าจันทร์ นางสาวศิริวรรณ ค่าจันทร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ยกเวน้ ๓๐ พ.ย. ๖๑

267 เหมาพยาบาลวชิาชีพ            12,440.00       12,440.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นางสาวทนิาภรณ์ มูลรัตน์ นางสาวทนิาภรณ์ มูลรัตน์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ยกเวน้ ๓๐ พ.ย. ๖๑
268 ยา 2 รายการ            12,440.00       12,440.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินาถ โยทะสอน นางสาวศิรินาถ โยทะสอน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ยกเวน้ ๓๐ พ.ย. ๖๑


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































