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 ประจ ำเดือน ธันวำคม 2564

293 เช่ำ เคร่ืองรับสัญญำณภำพเอกซเรย์ (DR) 770,000.00 770,000.00 e-bidding บ.ทจีีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ. 770,000.00 บ.ทจีีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ. 693,000.00 เกณฑ์รำคำ สัญญำ 8 /2565  1 ธ.ค.64 ระยะเวลำ 9 เดือน 9 งวด ส่ิงแวดล้อม

294 ซ้ือ ค่ำบ ำรุงโลหิตและส่วนประกอบโลหิต ธ.ค.64 74,320.00 74,320.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรโลหติแหง่ชำติ สภำกำชำดไทย 74,320.00 ศูนย์บริกำรโลหติแหง่ชำติ สภำกำชำดไทย 74,320.00 เกณฑ์รำคำ 0286 /2565  1 ธ.ค.64 651172/00071,651167/00075  4 ม.ค.65 เทคนิคกำรแพทย์

295 จ้ำง ตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร ธ.ค.64 53,850.00 53,850.00 เฉพำะเจำะจง บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี จ. 53,850.00 บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี จ. 53,850.00 เกณฑ์รำคำ 0287 /2565  1 ธ.ค.64 R0021120235  24 ม.ค.65 เทคนิคกำรแพทย์

296 จ้ำง ตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรเพำะเชือ้แบคทีเรีย ธ.ค.64 47,530.00 47,530.00 เฉพำะเจำะจง บ.เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ. 47,530.00 บ.เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ. 47,530.00 เกณฑ์รำคำ 0288 /2565  1 ธ.ค.64 6050095119  24 ม.ค.65 เทคนิคกำรแพทย์

297 จ้ำง ตรวจ CT Scan เดือนธันวำคม 2564 88,100.00 88,100.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ. 88,100.00 บ.เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ. 88,100.00 เกณฑ์รำคำ 0289 /2565  1 ธ.ค.64 22010005  4 ม.ค.65 รังสีวิทยำ

298 จ้ำง สอบเทยีบเคร่ืองมือแพทย์ฯ 160,000.00 160,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ. 160,000.00 บ.เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ. 160,000.00 เกณฑ์รำคำ 0290 /2565  1 ธ.ค.64 6050006614  28 ม.ค.65 รพ.พำนทอง

299 ซ้ือ ออกซิเย่นทอ่ เดือน ธ.ค.64 3,413.30 3,413.30 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพนัสอ๊อกซิเย่น 3,413.30 ร้ำนพนัสอ๊อกซิเย่น 3,413.30 เกณฑ์รำคำ 0291 /2565  1 ธ.ค.64  206/10275  30 ธ.ค.64 OPD,ยำนพำหนะ

300 ซ้ือ สต๊ิกเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.พลูก้ำ เทค จ. 3,000.00 บ.พลูก้ำ เทค จ. 3,000.00 เกณฑ์รำคำ 0292 /2565  1 ธ.ค.64 P2112-027  17 ธ.ค.64 ER

301 ซ้ือ Face Shield 51,000.00 51,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.วีเอ็นอี จ. 51,000.00 บ.วีเอ็นอี จ. 51,000.00 เกณฑ์รำคำ 0293 /2565  1 ธ.ค.64 IV6412-007  8 ธ.ค.64 คลังพสัดุ

302 ซ้ือ วัสดุงำนบำ้นงำนครัว่ 4 รำยกำร 11,128.00 11,128.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฑิมพกิำ คอร์ปอเรชั่น จ. 11,128.00 บ.ฑิมพกิำ คอร์ปอเรชั่น จ. 11,128.00 เกณฑ์รำคำ 0294 /2565  1 ธ.ค.64 TP64-00445  13 ธ.ค.64 คลังพสัดุ

303 ซ้ือ กระดำษ EKG/Defib 2,520.00 2,520.00 เฉพำะเจำะจง บ.แอมเบสพลัส จ. 2,520.00 บ.แอมเบสพลัส จ. 2,520.00 เกณฑ์รำคำ 0295 /2565  1 ธ.ค.64 AM6412/034  13 ธ.ค.64 ER

304 ซ้ือ สำยวัดคล่ืนไฟฟำ้หวัใจ 14,400.00 14,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 7,900.00 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 7,900.00 เกณฑ์รำคำ 0296 /2565  1 ธ.ค.64 5448374618  20 ม.ค.65 OPD

305 จ้ำง ติดต้ังระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 50,000.00 50,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ. 50,000.00 บ.ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ. 50,000.00 เกณฑ์รำคำ 0297 /2565  2 ธ.ค.64 B2100289  24 ธ.ค.64 เภสัชกรรม

306 ซ้ือ วัสดุส ำนักงำน 2 รำยกำร 3,424.00 3,424.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ชลบรีุ สวัสดีมงคล 3,424.00 หจก.ชลบรีุ สวัสดีมงคล 3,424.00 เกณฑ์รำคำ 0298 /2565  2 ธ.ค.64 213/10623  13 ธ.ค.64 กำรเงิน,งำนวิจยั

307 จ้ำง ตรวจคุณภำพน้ ำ 2 รำยกำร 14,000.00 14,000.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์หอ้งปฏบิติักำรกรมอนำมัย 14,000.00 ศูนย์หอ้งปฏบิติักำรกรมอนำมัย 14,000.00 เกณฑ์รำคำ 0299 /2565  2 ธ.ค.64  3487/63  3 ธ.ค.64 ส่ิงแวดล้อม

308 ซ้ือ ยำ DEC 300mg 5,640.00 5,640.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เกอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล 5,640.00 หจก.เกอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล 5,640.00 เกณฑ์รำคำ 0300 /2565  2 ธ.ค.64 21-0493  9 ธ.ค.64 คลังยำ

309 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 4,300.00 4,300.00 เฉพำะเจำะจง บ.โปลิฟำร์ม จ. 4,300.00 บ.โปลิฟำร์ม จ. 4,300.00 เกณฑ์รำคำ 0301 /2565  2 ธ.ค.64 IVU-64041516  9 ธ.ค.64 คลังยำ

310 ซ้ือ ยำ Fluoxetine 20 mg 5,500.00 5,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.บำงกอก ดรัก จ. 5,500.00 บ.บำงกอก ดรัก จ. 5,500.00 เกณฑ์รำคำ 0302 /2565  2 ธ.ค.64 SI21-70400  13 ธ.ค.64 คลังยำ

311 ซ้ือ ยำ Hydralazine 25 mg 99,880.00 99,880.00 เฉพำะเจำะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ. 99,880.00 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ. 99,880.00 เกณฑ์รำคำ 0303 /2565  2 ธ.ค.64 212148094  9 ธ.ค.64 คลังยำ

312 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 23,976.56 23,976.56 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 23,976.56 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 23,976.56 เกณฑ์รำคำ 0304 /2565  2 ธ.ค.64 5335544010  5335529862  27 ธ.ค.64 คลังยำ

313 ซ้ือ ยำlidocaine1%+adrenaline 50ml inj. 2,824.80 2,824.80 เฉพำะเจำะจง บ.บ.ีเอ็ล.เอช เทร็ดด้ิง จ. 2,824.80 บ.บ.ีเอ็ล.เอช เทร็ดด้ิง จ. 2,824.80 เกณฑ์รำคำ 0305 /2565  2 ธ.ค.64 1064026444  13 ธ.ค.64 คลังยำ

314 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 40,339.00 40,339.00 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมฟำร์มำซูติคอล จ. 40,339.00 บ.สยำมฟำร์มำซูติคอล จ. 40,339.00 เกณฑ์รำคำ 0306 /2565  2 ธ.ค.64 1211204819  14 ธ.ค.64 คลังยำ

315 ซ้ือ ยำ ลูกประคบสมุนไพร 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกฤษณำเฮิร์บ 9,000.00 ร้ำนกฤษณำเฮิร์บ 9,000.00 เกณฑ์รำคำ 0307 /2565  2 ธ.ค.64 คลังยำ

316 ซ้ือ ยำ ERIG 5ml 51,000.00 51,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไบโอจีนีเทค จ. 51,000.00 บ.ไบโอจีนีเทค จ. 51,000.00 เกณฑ์รำคำ 0308 /2565  2 ธ.ค.64 IV-640027639  14 ธ.ค.64 คลังยำ

317 ซ้ือ ยำ Poseclean 10,440.00 10,440.00 เฉพำะเจำะจง บ.โพส เฮลท ์แคร์ จ. 10,440.00 บ.โพส เฮลท ์แคร์ จ. 10,440.00 เกณฑ์รำคำ 0309 /2565  2 ธ.ค.64 82396  14 ธ.ค.64 คลังยำ

318 จ้ำง เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถยนต์ นง2753 8,465.84 8,465.84 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ จี เอ็น ดี ชลบรีุ จ. 8,465.84 บ.โตโยต้ำ จี เอ็น ดี ชลบรีุ จ. 8,465.84 เกณฑ์รำคำ 0310 /2565  3 ธ.ค.64 REP21-02723  8 ธ.ค.64 ยำนพำหนะ

319 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 2 รำยกำร 9,715.60 9,715.60 เฉพำะเจำะจง บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 9,715.60 บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 9,715.60 เกณฑ์รำคำ 0311 /2565  3 ธ.ค.64 ซ่อมบ ำรุง

320 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศรถยนต์ นค-7503 600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง สมัยแอร์ ไดนำโม 600.00 สมัยแอร์ ไดนำโม 600.00 เกณฑ์รำคำ 0312 /2565  7 ธ.ค.64  1/19  16 ธ.ค.64 ยำนพำหนะ
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321 ซ้ือ วัสดุเคร่ืองบริโภค 8 - 13 ธ.ค.64 26,306.45 26,306.45 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 26,306.45 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 26,306.45 เกณฑ์รำคำ 0313 /2565  7 ธ.ค.64  1 / 12  13 ธ.ค.64 โภชนศำสตร์

322 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองล้ำงเคร่ืองมืออัตโนมัติ 2,675.00 2,675.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอสพซีี อำร์ท ีจ. 2,675.00 บ.เอสพซีี อำร์ท ีจ. 2,675.00 เกณฑ์รำคำ 0314 /2565  8 ธ.ค.64 5151547435  20 ธ.ค.64 หน่วยจ่ำยกลำง

323 ซ้ือ เส้ือกำวน์แขนยำวทนัตกรรม 31,275.00 31,275.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ. 31,275.00 บ.เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ. 31,275.00 เกณฑ์รำคำ 0315 /2565  8 ธ.ค.64 IN6501058  27 ม.ค.65 ทนัตกรรม

324 จ้ำง ซ่อมยูนิตท ำฟนั 2 รำยกำร 9,630.00 9,630.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไพโอเนียร์ เด็นตัลซัพพลำย จ. 9,630.00 บ.ไพโอเนียร์ เด็นตัลซัพพลำย จ. 9,630.00 เกณฑ์รำคำ 0316 /2565  8 ธ.ค.64  06/0292  7 ม.ค.65 ทนัตกรรม

325 ซ้ือ วัสดุกำรแพทย์ 2 รำยกำร 13,250.00 13,250.00 เฉพำะเจำะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ. (มหำชน) 13,250.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ. (มหำชน) 13,250.00 เกณฑ์รำคำ 0317 /2565  8 ธ.ค.64 21120902  16 ธ.ค.64 OR

326 ซ้ือ วัสดุกำรแพทย์ 8 รำยกำร 14,868.00 14,868.00 เฉพำะเจำะจง บ.เค.เค.ภณัฑ์ มำร์เก็ตต้ิง จ. 14,868.00 บ.เค.เค.ภณัฑ์ มำร์เก็ตต้ิง จ. 14,868.00 เกณฑ์รำคำ 0318 /2565  8 ธ.ค.64 IV6402351  21 ธ.ค.64 OR

327 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ หลอดทดลอง 5 รำยกำร 77,215.00 77,215.00 เฉพำะเจำะจง บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ. 77,215.00 บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ. 77,215.00 เกณฑ์รำคำ 0319 /2565  8 ธ.ค.64 IV6412311  20 ธ.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

328 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ แถบตรวจแลคเตท 20 กล่อง 42,800.00 42,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 42,800.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 42,800.00 เกณฑ์รำคำ 0320 /2565  8 ธ.ค.64 5335453721B  20 ธ.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

329 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ blood ketone 10 แพค 25,000.00 25,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เมด-วัน จ. 25,000.00 บ.เมด-วัน จ. 25,000.00 เกณฑ์รำคำ 0321 /2565  8 ธ.ค.64 I2201066  20 ธ.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

330 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ งำนธนำคำรเลือด 4 รำยกำร 85,520.00 85,520.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 85,520.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 85,520.00 เกณฑ์รำคำ 0322 /2565  8 ธ.ค.64 5335476043A  20 ธ.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

331 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ Anti sar CoV 2 IgG 3 กล่อง 63,000.00 63,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 63,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 63,000.00 เกณฑ์รำคำ 0323 /2565  8 ธ.ค.64 5335467905B  20 ธ.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

332 ซ้ือ วัสดุวิทยำศำสตร์ C-Reavtive protein 35 กล่อง 63,000.00 63,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 63,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 63,000.00 เกณฑ์รำคำ 0324 /2565  8 ธ.ค.64 5334700652B  20 ธ.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

333 ซ้ือ วัสดุเคร่ืองบริโภค 14 - 19 ธ.ค.64 31,516.00 31,516.00 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 31,516.00 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 31,516.00 เกณฑ์รำคำ 0325 /2565  13 ธ.ค.64  1 / 13  19 ธ.ค.64 โภชนศำสตร์

334 ซ้ือ สต๊ิกเกอร์ 2 รำยกำร 80,000.00 80,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ภำสิน 80,000.00 หจก.ภำสิน 80,000.00 เกณฑ์รำคำ 0326 /2565  13 ธ.ค.64 47703  24 ธ.ค.64 หน่วยจ่ำยกลำง

335 ซ้ือ ไมโครโฟนไร้สำย 3,800.00 3,800.00 เฉพำะเจำะจง เฟร์ิส เซอร์วิส ซัพพลำย 3,800.00 เฟร์ิส เซอร์วิส ซัพพลำย 3,800.00 เกณฑ์รำคำ 0327 /2565  13 ธ.ค.64  013/0644  14 ม.ค.65 ปฐมภมูิ

336 ซ้ือ น้ ำกล่ันแบตเตอร่ี 224.70 224.70 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเปยีอะไหล่ยนต์พำนทอง 224.70 ร้ำนเปยีอะไหล่ยนต์พำนทอง 224.70 เกณฑ์รำคำ 0328 /2565  13 ธ.ค.64 N6412-00046  13 ธ.ค.64 ยำนพำหนะ

337 จ้ำง ท ำตรำยำง 192.60 192.60 เฉพำะเจำะจง เสียงศักด์ิบล๊อค 192.60 เสียงศักด์ิบล๊อค 192.60 เกณฑ์รำคำ 0329 /2565  13 ธ.ค.64  263/13138  17 ธ.ค.64 ER

338 ซ้ือ วชมิใช่ยำ 10 รำยกำร 66,158.10 66,158.10 เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช 66,158.10 บจก.ดีเคเอสเอช 66,158.10 เกณฑ์รำคำ 0330 /2565  13 ธ.ค.64 5335469143  24 ธ.ค.64 คลังวชมิใช่ยำ

339 ซ้ือ วช มิใช่ยำ 9,600.00 9,600.00 เฉพำะเจำะจง บจก.อำร์เอ็กซ์ 9,600.00 บจก.อำร์เอ็กซ์ 9,600.00 เกณฑ์รำคำ 0331 /2565  13 ธ.ค.64 21-49875  24 ธ.ค.64 คลังวชมิใช่ยำ

340 ซ้ือ วชมิใช่ยำ 15 รำยกำร 56,840.00 56,840.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กรีนเอ็มดี 56,840.00 หจก.กรีนเอ็มดี 56,840.00 เกณฑ์รำคำ 0332 /2565  13 ธ.ค.64 24200  24 ธ.ค.64 คลังวชมิใช่ยำ

341 ซ้ือ ยำ Amlodipine 5mg 96,300.00 96,300.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 96,300.00 องค์กำรเภสัชกรรม 96,300.00 เกณฑ์รำคำ 0333 /2565  13 ธ.ค.64 3000480908  20 ธ.ค.64 คลังยำ

342 ซ้ือ ยำ Losartan 50mg 92,448.00 92,448.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 92,448.00 องค์กำรเภสัชกรรม 92,448.00 เกณฑ์รำคำ 0334 /2565  13 ธ.ค.64 3000481371  20 ธ.ค.64 คลังยำ

343 ซ้ือ ยำ metformin 500 mg 99,750.00 99,750.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 99,750.00 องค์กำรเภสัชกรรม 99,750.00 เกณฑ์รำคำ 0335 /2565  13 ธ.ค.64 3000482383  23 ธ.ค.64 คลังยำ

344 ซ้ือ ยำ Simvastatin 20 mg 98,226.00 98,226.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 98,226.00 องค์กำรเภสัชกรรม 98,226.00 เกณฑ์รำคำ 0336 /2565  13 ธ.ค.64 3000491536  22 ม.ค.65 คลังยำ

345 ซ้ือ ยำ Carvedilol 12.5mg 16,050.00 16,050.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 16,050.00 องค์กำรเภสัชกรรม 16,050.00 เกณฑ์รำคำ 0337 /2565  13 ธ.ค.64 3000482358  22 ธ.ค.64 คลังยำ

346 ซ้ือ ยำ Podophyllin Paint 25% 15ml 3,510.00 3,510.00 เฉพำะเจำะจง บ.วิทยำศรม ศรีรำชำ จ. 3,510.00 บ.วิทยำศรม ศรีรำชำ จ. 3,510.00 เกณฑ์รำคำ 0338 /2565  13 ธ.ค.64 3-2100256  15 ธ.ค.64 คลังยำ

347 ซ้ือ ยำ Etonogestrel 68mg implant 36,594.00 36,594.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 36,594.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 36,594.00 เกณฑ์รำคำ 0339 /2565  13 ธ.ค.64 1168674040  15 ธ.ค.64 คลังยำ

348 ซ้ือ ยำ Furosemide inj.250mg/25ml 3,800.00 3,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ จ. 3,800.00 บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ จ. 3,800.00 เกณฑ์รำคำ 0340 /2565  13 ธ.ค.64 VIV121120985  16 ธ.ค.64 คลังยำ

349 ซ้ือ ยำ Histaoph eye drop 10ml 10,200.00 10,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.แสงไทยเมดิคอล จ. 10,200.00 บ.แสงไทยเมดิคอล จ. 10,200.00 เกณฑ์รำคำ 0341 /2565  13 ธ.ค.64 S-12-0416/64  16 ธ.ค.64 คลังยำ
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350 ซ้ือ ยำน้ ำแก้ไอมะขำมปอ้ม 60ml 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.มำซำ แลบ จ. 8,000.00 บ.มำซำ แลบ จ. 8,000.00 เกณฑ์รำคำ 0342 /2565  13 ธ.ค.64 21122351  16 ธ.ค.64 คลังยำ

351 ซ้ือ ยำ Amoxycillin 1g+Clavulanic 200mg 5,992.00 5,992.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 5,992.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 5,992.00 เกณฑ์รำคำ 0343 /2565  13 ธ.ค.64 1168710016  21 ธ.ค.64 คลังยำ

352 ซ้ือ ยำ Streptokinase 5,400.00 5,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.คอสม่ำ เทรดด้ิง จ. 5,400.00 บ.คอสม่ำ เทรดด้ิง จ. 5,400.00 เกณฑ์รำคำ 0344 /2565  13 ธ.ค.64 311217401781  20 ธ.ค.64 คลังยำ

353 ซ้ือ ยำ Clopidogrel 75 mg 24,524.40 24,524.40 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 24,524.40 องค์กำรเภสัชกรรม 24,524.40 เกณฑ์รำคำ 0345 /2565  13 ธ.ค.64 3000484014  27 ธ.ค.64 คลังยำ

354 ซ้ือ ยำอมมะแว้ง รสบว๊ย 4,440.50 4,440.50 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 4,440.50 องค์กำรเภสัชกรรม 4,440.50 เกณฑ์รำคำ 0346 /2565  13 ธ.ค.64 3000484009  27 ธ.ค.64 คลังยำ

355 ซ้ือ ยำ Diazepam 10mg/2ml inj. 2,605.00 2,605.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 2,605.00 องค์กำรเภสัชกรรม 2,605.00 เกณฑ์รำคำ 0347 /2565  13 ธ.ค.64 3000485218  5 ม.ค.65 คลังยำ

356 ซ้ือ ยำ Manidipine 20 mg 40,800.00 40,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี จ. 40,800.00 บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี จ. 40,800.00 เกณฑ์รำคำ 0348 /2565  13 ธ.ค.64 651016827  10 ก.พ.65 คลังยำ

357 ซ้ือ ยำ Warfrin 3 mg 21,828.00 21,828.00 เฉพำะเจำะจง บ.โอไรออน ฟำร์มำ ไทย จ. 21,828.00 บ.โอไรออน ฟำร์มำ ไทย จ. 21,828.00 เกณฑ์รำคำ 0349 /2565  13 ธ.ค.64 ORN22-0114  7 ม.ค.65 คลังยำ

358 ซ้ือ ยำ Phenytoin 100mg 65,912.00 65,912.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 65,912.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 65,912.00 เกณฑ์รำคำ 0350 /2565  13 ธ.ค.64 1168783451  6 ม.ค.65 คลังยำ

359 ซ้ือ ยำ Furosemide 40 mg 8,346.00 8,346.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 8,346.00 องค์กำรเภสัชกรรม 8,346.00 เกณฑ์รำคำ 0351 /2565  13 ธ.ค.64 3000504489 25 กพ 65 คลังยำ

360 ซ้ือ ยำ Furosemide inj.20mg/2ml 5,350.00 5,350.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 5,350.00 องค์กำรเภสัชกรรม 5,350.00 เกณฑ์รำคำ 0352 /2565  13 ธ.ค.64 3000490525  20 ม.ค.65 คลังยำ

361 ซ้ือ วัสดุทนัตกรรม 2 รำยกำร 4,400.00 4,400.00 เฉพำะเจำะจง บ. ยูนิต้ี เด็นตัล จ ำกัด 4,400.00 บ. ยูนิต้ี เด็นตัล จ ำกัด 4,400.00 เกณฑ์รำคำ 0353 /2565  13 ธ.ค.64 is6402448  30 ธ.ค.64 ทนัตกรรม

362 จ้ำง ท ำฟนัเทยีม จ ำนวน9 รำย 29,157.50 29,157.50 เฉพำะเจำะจง บ. เด็นทำเนียร์ จ ำกัด 29,157.50 บ. เด็นทำเนียร์ จ ำกัด 29,157.50 เกณฑ์รำคำ 0354 /2565  13 ธ.ค.64 ทนัตกรรม

363 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองตัดหญ้ำ 3 รำยกำร 3,920.00 3,920.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทวิำ กำรช่ำง 3,920.00 ร้ำนทวิำ กำรช่ำง 3,920.00 เกณฑ์รำคำ 0355 /2565  13 ธ.ค.64  1/10  16 ธ.ค.64 ส่ิงแวดล้อม

364 ซ้ือ ถังน้ ำมันเคร่ืองสูบน้ ำ 550.00 550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทวิำ กำรช่ำง 550.00 ร้ำนทวิำ กำรช่ำง 550.00 เกณฑ์รำคำ 0356 /2565  13 ธ.ค.64  1/13  16 ธ.ค.64 ส่ิงแวดล้อม

365 จ้ำง เปล่ียนถำ่ยน้ ำมันเคร่ืองรถยนต์ ขอ-1283 14,986.42 14,986.42 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ จี เอ็น ดี ชลบรีุ จ. 14,986.42 บ.โตโยต้ำ จี เอ็น ดี ชลบรีุ จ. 14,986.42 เกณฑ์รำคำ 0357 /2565  16 ธ.ค.64 REP21-02872  24 ธ.ค.64 ยำนพำหนะ

366 ซ้ือ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน 3 รำยกำร 45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรภณัฑ์ 45,000.00 ร้ำนวชิรภณัฑ์ 45,000.00 เกณฑ์รำคำ 0358 /2565  17 ธ.ค.64  44/2165  23 ธ.ค.64 ทนัตกรรม,ส่ิงแวดล้อม

367 ซ้ือ วัสดุกำรแพทย์ 2 รำยกำร 17,334.00 17,334.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอสพซีี อำร์ท ีจ. 17,334.00 บ.เอสพซีี อำร์ท ีจ. 17,334.00 เกณฑ์รำคำ 0359 /2565  17 ธ.ค.64 5151548167  5 ม.ค.65 หน่วยจ่ำยกลำง

368 ซ้ือ ยำ Soluble insulin 30% ฯ 1,756,512.00 1,756,512.00 e-bidding บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 1,744,956.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 1,744,956.00 เกณฑ์รำคำ สัญญำ 9 /2565  15 ธ.ค.64 สัญญำจะซ้ือจะขำย ระยะเวลำ 9 เดือน เภสัชกรรม

369 จ้ำง ซ่อมลิฟทโ์ดยสำร 2 ชั้น 31,565.00 31,565.00 เฉพำะเจำะจง บ.ลัคกี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ. 31,565.00 บ.ลัคกี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ. 31,565.00 เกณฑ์รำคำ 0360 /2565  17 ธ.ค.64 00774  21 ธ.ค.64 ซ่อมบ ำรุง

370 ซ้ือ สำยวดัปริมำณควำมอิ่มตัวของออกซิเจน 12,900.00 12,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.มำยด์ เมดิคอล แคร์ จ. 12,900.00 บ.มำยด์ เมดิคอล แคร์ จ. 12,900.00 เกณฑ์รำคำ 0361 /2565  17 ธ.ค.64 IV6503054  17 ม.ีค.65 OPD

371 ซ้ือ วัสดุเคร่ืองบริโภค 20 - 25 ธ.ค.64 26,696.60 26,696.60 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 26,696.60 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 26,696.60 เกณฑ์รำคำ 0362 /2565  17 ธ.ค.64  1 / 14  25 ธ.ค.64 โภชนศำสตร์

372 ซ้ือ วัสดุส ำนักงำน 22 รำยกำร 66,131.65 66,131.65 เฉพำะเจำะจง หจก.ชลบรีุ สวัสดีมงคล 66,131.35 หจก.ชลบรีุ สวัสดีมงคล 66,131.35 เกณฑ์รำคำ 0363 /2565  17 ธ.ค.64  213/10637  21 ธ.ค.64 คลังพสัดุ

373 ซ้ือ วชมิใช่ยำ 6,425.00 6,425.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วีอำร์ ซัพพอร์ต 6,425.00 หจก.วีอำร์ ซัพพอร์ต 6,425.00 เกณฑ์รำคำ 0364 /2565  17 ธ.ค.64 647825  10 ม.ค.65 คลังวชมิใช่ยำ

374 ซ้ือ วชมิใช่ยำ6รำยกำร 86,585.20 86,585.20 เฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ์ 86,585.20 บจก.โอเร็กซ์ 86,585.20 เกณฑ์รำคำ 0365 /2565  17 ธ.ค.64 650100624  10 ม.ค.65 คลังวชมิใช่ยำ

375 ซ้ือ วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 2 รำยกำร 15,782.50 15,782.50 เฉพำะเจำะจง บ.แอล ท ีเค อินเตอร์เทรดด้ิง จ. 15,782.50 บ.แอล ท ีเค อินเตอร์เทรดด้ิง จ. 15,782.50 เกณฑ์รำคำ 0366 /2565  22 ธ.ค.64 IV0615084  23 ธ.ค.64 คลังพสัดุ

376 ซ้ือ วัสดุกำรแพทย์ 5 รำยกำร 12,230.00 12,230.00 เฉพำะเจำะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ. (มหำชน) 12,230.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ. (มหำชน) 12,230.00 เกณฑ์รำคำ 0367 /2565  22 ธ.ค.64 21121816  27 ธ.ค.64 คลังพสัดุ

377 ซ้ือ วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 5 รำยกำร 53,800.00 53,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จ. 53,800.00 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จ. 53,800.00 เกณฑ์รำคำ 0368 /2565  22 ธ.ค.64  65/0065  29 ธ.ค.64 คลังพสัดุ

378 ซ้ือ วัดุทนัตกรรม 2 รำยกำร 3,730.00 3,730.00 เฉพำะเจำะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 3,730.00 บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 3,730.00 เกณฑ์รำคำ 0369 /2565  17 ธ.ค.64 ทนัตกรรม
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379 ยกเลิก - - - 0370 /2565

380 จ้ำง ติดต้ังพดัลมดูดอำกำศ 2,700.00 2,700.00 เฉพำะเจำะจง เฟร์ิส เซอร์วิส ซัพพลำย 2,700.00 เฟร์ิส เซอร์วิส ซัพพลำย 2,700.00 เกณฑ์รำคำ 0371 /2565  22 ธ.ค.64  013/0642  29 ธ.ค.64 ER

381 จ้ำง ติดต้ังเครือข่ำยสำยแลน 2,600.00 2,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยบ ำรุง ทองโต 2,600.00 นำยบ ำรุง ทองโต 2,600.00 เกณฑ์รำคำ 0372 /2565  22 ธ.ค.64  5/08  29 ธ.ค.64 รังสีวิทยำ

382 ซ้ือ วัสดุเพื่อซ่อม 2 รำยกำร 190.00 190.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจเจริญแก๊ส 190.00 ร้ำนกิจเจริญแก๊ส 190.00 เกณฑ์รำคำ 0373 /2565  22 ธ.ค.64  062/3062  22 ธ.ค.64 ซ่อมบ ำรุง

383 ซ้ือ วัสดุเพื่อซ่อม 3 รำยกำร 1,210.00 1,210.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบวัทองแก๊ส 1,210.00 ร้ำนบวัทองแก๊ส 1,210.00 เกณฑ์รำคำ 0374 /2565  23 ธ.ค.64  011/526  23 ธ.ค.64 ซ่อมบ ำรุง

384 จ้ำง ซ่อมลิฟทเ์ตียงตัวที่ 1 ตึก 6 ชั้น 6,955.00 6,955.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์ เครน จ. 6,955.00 บ.ไพโอเนียร์ลิฟท ์แอนด์ เครน จ. 6,955.00 เกณฑ์รำคำ 0375 /2565  24 ธ.ค.64 118/5867  19 ม.ค.65 ซ่อมบ ำรุง

385 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองบ ำบัดรักษำกล้ำมเนือ้ด้วยไฟฟำ้ 7,200.00 7,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วสิ จ. 7,200.00 บ.อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วสิ จ. 7,200.00 เกณฑ์รำคำ 0376 /2565  24 ธ.ค.64 S2-6412/040  29 ธ.ค.64 กำยภำพ

386 ซ้ือ วิทยุส่ือสำรแบบมือถือ 9,999.15 9,999.15 เฉพำะเจำะจง เอ็นซำย คอมมิวนิเคชั่น 9,999.15 เอ็นซำย คอมมิวนิเคชั่น 9,999.15 เกณฑ์รำคำ 0377 /2565  24 ธ.ค.64 65-1  21 ม.ค.65 OPD

387 ซ้ือ วัสดุกำรแพทย์ 7 รำยกำร 34,250.70 34,250.70 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 34,250.70 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 34,250.70 เกณฑ์รำคำ 0378 /2565  24 ธ.ค.64  5335531837 ,5335534340  27 ธ.ค.64 OR

388 ซ้ือ วัสดุกำรแพทย์ 5 รำยกำร 82,582.60 82,582.60 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 82,582.60 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 82,582.60 เกณฑ์รำคำ 0379 /2565  24 ธ.ค.64  5335534691A  7 ม.ค.65 หน่วยจ่ำยกลำง

389 ซ้ือ วัสดุกำรแพทย์ 5 รำยกำร 39,180.00 39,180.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยก๊อส จ. 39,180.00 บ.ไทยก๊อส จ. 39,180.00 เกณฑ์รำคำ 0380 /2565  24 ธ.ค.64 IV6448814  5 ม.ค.65 คลังพสัดุ

390 ซ้ือ วัสดุเคร่ืองบริโภค 26 - 31 ธ.ค.64 29,823.00 29,823.00 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 29,823.00 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 29,823.00 เกณฑ์รำคำ 0381 /2565  24 ธ.ค.64  1 / 15  31 ธ.ค.64 โภชนศำสตร์

391 จ้ำง ท ำปำ้ย 2 รำยกำร 600.00 600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกศิลป์ 600.00 ร้ำนเอกศิลป์ 600.00 เกณฑ์รำคำ 0382 /2565  24 ธ.ค.64  1/15  30 ธ.ค.64 ธุรกำร

392 ซ้ือ รถเข็นอุปกรณ์กำรแพทย์ 50,000.00 50,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.อัลฟำเทค เมดิคอล ซัพพลำย จ. 50,000.00 บ.อัลฟำเทค เมดิคอล ซัพพลำย จ. 50,000.00 เกณฑ์รำคำ 0383 /2565  24 ธ.ค.64 IV6501-002  11 ม.ค.65 OR

393 จ้ำง ซ่อมโทรศัพทไ์ร้สำย 3 รำยกำร 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยอนันต์ ชลบุรี วิทย-ุโทรทัศน์ จ. 3,000.00 บ.ไทยอนันต์ ชลบุรี วิทย-ุโทรทัศน์ จ. 3,000.00 เกณฑ์รำคำ 0384 /2565  24 ธ.ค.64 HE6412011  29 ธ.ค.64 ซ่อมบ ำรุง

394 จ้ำง ซ่อมรถยนต์ทะเบยีน กบ-4830 6,650.00 6,650.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพวัลย์ เกตุวัฒน์ถำ 6,650.00 นำยไพวัลย์ เกตุวัฒน์ถำ 6,650.00 เกณฑ์รำคำ 0385 /2565  24 ธ.ค.64  078/3877  14 ม.ค.65 ยำนพำหนะ

395 จ้ำง ซ่อมรถยนต์ ขข-4356 6,529.68 6,529.68 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ จี เอ็น ดี ชลบรีุ จ. 6,529.68 บ.โตโยต้ำ จี เอ็น ดี ชลบรีุ จ. 6,529.68 เกณฑ์รำคำ 0386 /2565  27 ธ.ค.64 REP21-02895  27 ธ.ค.64 ยำนพำหนะ

396 ซ้ือ วัสดุส ำหรับซ่อมบ ำรุง 4 รำยกำร 1,093.54 1,093.54 เฉพำะเจำะจง บ.บรูพำพฒัน์อินเตอร์เทรด จ. 1,093.54 บ.บรูพำพฒัน์อินเตอร์เทรด จ. 1,093.54 เกณฑ์รำคำ 0387 /2565  27 ธ.ค.64 BUIT64-641  27 ธ.ค.64 ซ่อมบ ำรุง

397 ซ้ือ วัสดุคอมพวิเตอร์ 13 รำยกำร 98,520.00 98,520.00 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมไมโครซอฟทเ์ทค จ. 98,520.00 บ.สยำมไมโครซอฟทเ์ทค จ. 98,520.00 เกณฑ์รำคำ 0388 /2565  27 ธ.ค.64 S6412-388  30 ธ.ค.64 เทคโนโลยีสำรสนเทศ

398 ซ้ือ วัสดุคอมพวิเตอร์ 4,400.00 4,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมไมโครซอฟทเ์ทค จ. 4,400.00 บ.สยำมไมโครซอฟทเ์ทค จ. 4,400.00 เกณฑ์รำคำ 0389 /2565  29 ธ.ค.64 S6412-385  30 ธ.ค.64 เทคโนโลยีสำรสนเทศ

399 ซ้ือ วัสดุส ำหรับซ่อมบ ำรุง 6 รำยกำร 2,294.08 2,294.08 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชียพำนทองค้ำวัสดุ จ. 2,294.08 บ.เอเชียพำนทองค้ำวัสดุ จ. 2,294.08 เกณฑ์รำคำ 0390 /2565  29 ธ.ค.64 6412069  30 ธ.ค.64 ซ่อมบ ำรุง

400 ซ้ือ วัสดุเคร่ืองบริโภค 1 - 7 ม.ค.65 38,526.10 38,526.10 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 38,526.10 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 38,526.10 เกณฑ์รำคำ 0391 /2565  30 ธ.ค.64  1 / 16  7 ม.ค.65 โภชนศำสตร์

401 ซ้ือ แก๊สหงุต้ม เดือน ม.ค.65 31,800.00 31,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจเจริญแก๊ส 31,800.00 ร้ำนกิจเจริญแก๊ส 31,800.00 เกณฑ์รำคำ 0392 /2565  30 ธ.ค.64  060/2969  31 ม.ค.65 ซักฟอก,โภชนศำสตร์,แผนไทย

402 ซ้ือ ข้ำวสำร เดือน ม.ค.65 7,595.00 7,595.00 เฉพำะเจำะจง วสิำหกิจชุมชนแปรรูปข้ำวบำ้นเนนิตำมำก 7,595.00 วสิำหกิจชุมชนแปรรูปข้ำวบำ้นเนนิตำมำก 7,595.00 เกณฑ์รำคำ 0393 /2565  30 ธ.ค.64  1/22  31 ม.ค.65 โภชนศำสตร์

403 จ้ำง เหมำพนักงำนประกอบอำหำร ม.ค.65 19,778.00 19,778.00 เฉพำะเจำะจง นำงปยิะฉัตร  บญุเกิด 19,778.00 นำงปยิะฉัตร  บญุเกิด 19,778.00 เกณฑ์รำคำ 0394 /2565  30 ธ.ค.64  1/12  31 ม.ค.65 โภชนศำสตร์

404 จ้ำง เหมำบริกำรนักเทคนิคกำรแพทย ์ม.ค.65 16,100.00 16,100.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อภสิรำ เจริญกิจจำธร 16,100.00 น.ส.อภสิรำ เจริญกิจจำธร 16,100.00 เกณฑ์รำคำ 0395 /2565  30 ธ.ค.64 1/2  31 ม.ค.65 เทคนิคกำรแพทย์

405 ซ้ือ ค่ำบ ำรุงโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ม.ค.65 60,760.00 60,760.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรโลหติแหง่ชำติ สภำกำชำดไทย 60,760.00 ศูนย์บริกำรโลหติแหง่ชำติ สภำกำชำดไทย 60,760.00 เกณฑ์รำคำ 0396 /2565  30 ธ.ค.64 651191/00087,651186/00012  1 ก.พ.65 เทคนิคกำรแพทย์

406 จ้ำง ตรวจวเิครำะหำทำงหอ้งปฏบิติักำร ม.ค.65 33,135.00 33,135.00 เฉพำะเจำะจง บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี จ. 33,135.00 บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี จ. 33,135.00 เกณฑ์รำคำ 0397 /2565  30 ธ.ค.64 R0022010237  1 ก.พ.65 เทคนิคกำรแพทย์

407 จ้ำง ตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรเพำะเชือ้แบคทีเรีย ม.ค.65 57,800.00 57,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ. 57,800.00 บ.เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ. 57,800.00 เกณฑ์รำคำ 0398 /2565  30 ธ.ค.64 6050008228  1 ก.พ.65 เทคนิคกำรแพทย์
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408 จ้ำง ตรวจ CT scan ม.ค.65 95,150.00 95,150.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ. 95,150.00 บ.เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ. 95,150.00 เกณฑ์รำคำ 0399 /2565  30 ธ.ค.64 22020017  1 ก.พ.65 รังสีวิทยำ

409 ซ้ือ วัสดุทนัตกรรม ยำชำเฉพำะที่ 2% 21,250.00 21,250.00 เฉพำะเจำะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ำกัด 21,250.00 บ.ชูมิตร 1967 จ ำกัด 21,250.00 เกณฑ์รำคำ 0400 /2565  30 ธ.ค.64 in6501-0323  12 ม.ค.65 ทนัตกรรม

410 ยกเลิก - - - 0401 /2565

411 ยกเลิก - - - 0402 /2565

หน้ำที่ 5


