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551 จ้ำง ตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร ก.พ.65 50,000.00 50,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี จ. 50,000.00 บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี จ. 50,000.00 เกณฑ์รำคำ 0542 /2565  1 ก.พ.65 R0022020238  16 ม.ีค.65 เทคนิคกำรแพทย์

552 จ้ำง ตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรเพำะเชือ้แบคทีเรีย ก.พ.65 80,000.00 80,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ. 80,000.00 บ.เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ. 80,000.00 เกณฑ์รำคำ 0543 /2565  1 ก.พ.65 6050015916  16 ม.ีค.65 เทคนิคกำรแพทย์

553 ซ้ือ ค่ำบ ำรุงโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ก.พ.65 71,120.00 71,120.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรโลหติแหง่ชำติ สภำกำชำดไทย 71,120.00 ศูนย์บริกำรโลหติแหง่ชำติ สภำกำชำดไทย 71,120.00 เกณฑ์รำคำ 0544 /2565  1 ก.พ.65 651210/00025,651205/00033  1 มี.ค.65 เทคนิคกำรแพทย์

554 จ้ำง ตรวจ CT Scan ก.พ.65 89,600.00 89,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ. 89,600.00 บ.เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ. 89,600.00 เกณฑ์รำคำ 0545 /2565  1 ก.พ.65 22030015  1 มี.ค.65 รังสีเทคนิค

555 จ้ำง ตรวจ Covid-19 ด้วยวิธี RT-PCR ก.พ.65 105,000.00 105,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.แล็บเฮ้ำส์ (ชลบรีุ) จ. 105,000.00 บ.แล็บเฮ้ำส์ (ชลบรีุ) จ. 105,000.00 เกณฑ์รำคำ 0546 /2565  1 ก.พ.65 เทคนิคกำรแพทย์

556 ซ้ือ ออกซิเย่นทอ่ เดือน ก.พ.65 1,465.90 1,465.90 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพนัสอ๊อกซิเย่น 1,465.90 ร้ำนพนัสอ๊อกซิเย่น 1,465.90 เกณฑ์รำคำ 0547 /2565  2 ก.พ.65  209/10416  28 ก.พ.65 OPD,ยำนพำหนะ

557 ซ้ือ ยำ Morphine inj.10mg/ml 1,300.00 1,300.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 1,300.00 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 1,300.00 เกณฑ์รำคำ 0548 /2565  4 ก.พ.65 ช.65/05824  8 มี.ค.65 คลังยำ

558 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 2,540.00 2,540.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเรตอร่ี 2,540.00 หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเรตอร่ี 2,540.00 เกณฑ์รำคำ 0549 /2565  4 ก.พ.65 718193  719579  8 มี.ค.65 คลังยำ

559 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 16,178.40 16,178.40 เฉพำะเจำะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ. 16,178.40 บ.สหแพทย์เภสัช จ. 16,178.40 เกณฑ์รำคำ 0550 /2565  4 ก.พ.65 9110354377  5 ก.พ.65 คลังยำ

560 ซ้ือ ยำมะขำมแขก 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ธงทองโอสถ จ. 8,000.00 บ.ธงทองโอสถ จ. 8,000.00 เกณฑ์รำคำ 0551 /2565  4 ก.พ.65 TH6502/0090  5 ก.พ.65 คลังยำ

561 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 39,520.00 39,520.00 เฉพำะเจำะจง บ.พรอส ฟำร์มำ จ. 39,520.00 บ.พรอส ฟำร์มำ จ. 39,520.00 เกณฑ์รำคำ 0552 /2565  4 ก.พ.65 INV-L-IM\2022020478   INV-L-IM\2022021547  8 มี.ค.65 คลังยำ

562 ซ้ือ ยำ Domperidone 10 mg 4,200.00 4,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ. 4,200.00 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ. 4,200.00 เกณฑ์รำคำ 0553 /2565  4 ก.พ.65 คลังยำ

563 ซ้ือ ยำ Ferrous fumarate 200mg 26,000.00 26,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.พำตำร์แลบ จ. 26,000.00 บ.พำตำร์แลบ จ. 26,000.00 เกณฑ์รำคำ 0554 /2565  4 ก.พ.65 IU2020153  4 ก.พ.65 คลังยำ

564 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 12,750.00 12,750.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอสพเีอส เมดิคอล จ. 12,750.00 บ.เอสพเีอส เมดิคอล จ. 12,750.00 เกณฑ์รำคำ 0555 /2565  4 ก.พ.65 SI14/2202814    SI14/2202676  4 ก.พ.65 คลังยำ

565 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 15,200.00 15,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.ท.ีแมน ฟำร์มำซูติคอล จ. 15,200.00 บ.ท.ีแมน ฟำร์มำซูติคอล จ. 15,200.00 เกณฑ์รำคำ 0556 /2565  4 ก.พ.65 IS6500038056 IS6500019288 IS6500026687  7 มี.ค.65 คลังยำ

566 ซ้ือ ยำ Warfrin 3 mg 36,380.00 36,380.00 เฉพำะเจำะจง บ.โอไรออน ฟำร์มำ ไทย จ. 36,380.00 บ.โอไรออน ฟำร์มำ ไทย จ. 36,380.00 เกณฑ์รำคำ 0557 /2565  4 ก.พ.65 ORN22-0550  7 ก.พ.65 คลังยำ

567 ซ้ือ ยำฟำ้ทะลำยโจร 9,244.80 9,244.80 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 9,244.80 องค์กำรเภสัชกรรม 9,244.80 เกณฑ์รำคำ 0558 /2565  4 ก.พ.65 3000498038  8 ก.พ.65 คลังยำ

568 ซ้ือ ยำ Valsartan 160 mg 2,118.60 2,118.60 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 2,118.60 บ.ไบโอจีนีเทค จ. 2,118.60 เกณฑ์รำคำ 0559 /2565  4 ก.พ.65 3000503834  8 มี.ค.65 คลังยำ

569 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 46,000.00 46,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี จ. 46,000.00 บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี จ. 46,000.00 เกณฑ์รำคำ 0560 /2565  4 ก.พ.65 651020021  21 ก.พ.65 คลังยำ

570 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 43,870.00 43,870.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 43,870.00 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 43,870.00 เกณฑ์รำคำ 0561 /2565  4 ก.พ.65 5448387439 5448389607  11 ก.พ.65 คลังยำ

571 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 28,068.24 28,068.24 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 28,068.24 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 28,068.24 เกณฑ์รำคำ 0562 /2565  4 ก.พ.65 5335814302  5335813232  9 ก.พ.65 คลังยำ

572 จ้ำง เหมำบริกำรพนักงำนขว่ยเหลือคนไข ้ก.พ.65 7,012.50 7,012.50 เฉพำะเจำะจง น.ส.เจนจิรำ จิตมั่น 7,012.50 น.ส.เจนจิรำ จิตมั่น 7,012.50 เกณฑ์รำคำ 0563 /2565  5 ก.พ.65  1/1  28 ก.พ.65 WARD

573 จ้ำง เหมำบริกำรพนักงำนขว่ยเหลือคนไข ้ก.พ.65 5,950.00 5,950.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชุติพร ถนอมผล 5,950.00 น.ส.ชุติพร ถนอมผล 5,950.00 เกณฑ์รำคำ 0564 /2565  5 ก.พ.65  1/1  28 ก.พ.65 ER

574 จ้ำง ท ำตรำยำงหมึกในตัว 1,220.00 1,220.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริญจ์ พร้ินต้ิง พนัสนิคม 1,220.00 ร้ำนศิริญจ์ พร้ินต้ิง พนัสนิคม 1,220.00 เกณฑ์รำคำ 0565 /2565  5 ก.พ.65  65/0059  8 ก.พ.65 ธุรกำร

575 จ้ำง ซ่อมโทรศัพท์ 3,200.00 3,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยบ ำรุง ทองโต 3,200.00 นำยบ ำรุง ทองโต 3,200.00 เกณฑ์รำคำ 0566 /2565  5 ก.พ.65  5/11  21 ก.พ.65 ยำนพำหนะ

576 ยกเลิก - - - 0567 /2565

577 ยกเลิก - - - 0568 /2565

578 ซ้ือ วัสดุเคร่ืองบริโภค 8- 14 ก.พ.65 40,149.10 40,149.10 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 40,149.10 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 40,149.10 เกณฑ์รำคำ 0569 /2565  7 ก.พ.65  1 / 22  14 ก.พ.65 โภชนศำสตร์
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579 ซ้ือ วชมิใช่ยำ 14 รำยกำร 75,396.60 75,396.60 เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช 75,396.60 บจก.ดีเคเอสเอช 75,396.60 เกณฑ์รำคำ 0570 /2565  7 ก.พ.65 5336004995  14 ม.ีค.65 คลังวชมิใช่ยำ

580 ซ้ือ วชมิใช่ยำหมวกตัวหนอน 13,200.00 13,200.00 เฉพำะเจำะจง บจก.พรทพิย์เวชภณัฑ์ 13,200.00 บจก.พรทพิย์เวชภณัฑ์ 13,200.00 เกณฑ์รำคำ 0571 /2565  7 ก.พ.65 601530  28 ก.พ.65 คลังวชมิใช่ยำ

581 ซ้ือ วชมิใช่ยำ11รำยกำร 37,520.00 37,520.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วีอำร์ ซัพพอร์ต 37,520.00 หจก.วีอำร์ ซัพพอร์ต 37,520.00 เกณฑ์รำคำ 0572 /2565  7 ก.พ.65 651221  28 ก.พ.65 คลังวชมิใช่ยำ

582 ซ้ือ วชมิใช่ยำ3รำยกำร 19,000.00 19,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยก๊อส จ. 19,000.00 บ.ไทยก๊อส จ. 19,000.00 เกณฑ์รำคำ 0573 /2565  7 ก.พ.65 6505273  28 ก.พ.65 คลังวชมิใช่ยำ

583 ซ้ือ วชมิใช่ยำ2รำยกำร 5,220.80 5,220.80 เฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิคฟำร์ม่ำ 5,220.80 บจก.ซิลลิคฟำร์ม่ำ 5,220.80 เกณฑ์รำคำ 0574 /2565  7 ก.พ.65 116899186  14 ก.พ.65 คลังวชมิใช่ยำ

584 ซ้ือ วชมิใช่ยำ3รำยกำร 16,017.90 16,017.90 เฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ์ 16,017.90 บจก.โอเร็กซ์ 16,017.90 เกณฑ์รำคำ 0575 /2565  7 ก.พ.65 650202749  18 ก.พ.65 คลังวชมิใช่ยำ

585 จ้ำง ตรวจ Covid-19 ด้วยวิธี RT-PCR ก.พ.65 105,000.00 105,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.แล็บเฮ้ำส์ (ชลบรีุ) จ. 105,000.00 บ.แล็บเฮ้ำส์ (ชลบรีุ) จ. 105,000.00 เกณฑ์รำคำ 0576 /2565  7 ก.พ.65 BN65/00621 23802 เทคนิคกำรแพทย์

586 ซ้ือ ชุดตรวจโควิด 1 รำยกำร 85,000.00 85,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ. 85,000.00 บ.เฟร์ิมเมอร์ จ. 85,000.00 เกณฑ์รำคำ 0577 /2565  7 ก.พ.65 INV6502-0669  17 ก.พ.65 เทคนิคกำรแพทย์

587 ซ้ือ หลอดทดลอง 1 รำยกำร 28,200.00 28,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ. 28,200.00 บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ. 28,200.00 เกณฑ์รำคำ 0578 /2565  7 ก.พ.65 IV6502173  17 ก.พ.65 เทคนิคกำรแพทย์

588 ซ้ือ แถบทดสอบไมโครอัลบมูิน 1 รำยกำร 87,000.00 87,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.วำยดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จ. 87,000.00 บ.วำยดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จ. 87,000.00 เกณฑ์รำคำ 0579 /2565  7 ก.พ.65 IV65030440  24 ก.พ.65 เทคนิคกำรแพทย์

589 ยกเลิก - - - เกณฑ์รำคำ 0580 /2565

590 ซ้ือ วัสดุวิทยำศำสตร์ 1 รำยกำร 12,500.00 12,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) 12,500.00 บ.ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) 12,500.00 เกณฑ์รำคำ 0581 /2565  7 ก.พ.65 WI22-02-0088  17 ก.พ.65 เทคนิคกำรแพทย์

591 ซ้ือ วัสดุวิทยำศำสตร์ 5 รำยกำร 38,520.00 38,520.00 เฉพำะเจำะจง บ.เมด-วัน จ. 38,520.00 บ.เมด-วัน จ. 38,520.00 เกณฑ์รำคำ 0582 /2565  7 ก.พ.65 I2203096  24 ก.พ.65 เทคนิคกำรแพทย์

592 ยกเลิก - - - 0583 /2565

593 ยกเลิก - - - 0584 /2565

594 ซ้ือ เคร่ืองพน่ละอองฝอย ULV 75,000.00 75,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอ แอนด์ ท ีเพสท ์เคมีคอล จ. 75,000.00 บ.เอ แอนด์ ท ีเพสท ์เคมีคอล จ. 75,000.00 เกณฑ์รำคำ 0585 /2565  9 ก.พ.65 INV0222076  15 ก.พ.65 ปฐมภมูิ

595 ซ้ือ เคร่ืองควบคุมกำรใหส้ำรน้ ำทำงหลอดเลือดด ำ 55,000.00 55,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 55,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 55,000.00 เกณฑ์รำคำ 0586 /2565  9 ก.พ.65 5335823835  14 ก.พ.65 ER

596 ซ้ือ ยำ Cloxacillin 1g 5,400.00 5,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮำส์ จ. 5,400.00 บ.เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮำส์ จ. 5,400.00 เกณฑ์รำคำ 0587 /2565  9 ก.พ.65 20009431  9 ก.พ.65 คลังยำ

597 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 8,785.00 8,785.00 เฉพำะเจำะจง บ.โปลิฟำร์ม จ. 8,785.00 บ.โปลิฟำร์ม จ. 8,785.00 เกณฑ์รำคำ 0588 /2565  9 ก.พ.65 IVU-65005281  IVU-65005358  IVU65005955  14 ก.พ.65 คลังยำ

598 ซ้ือ ยำ Cotrim inj. 8,172.00 8,172.00 เฉพำะเจำะจง บ.แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ. 8,172.00 บ.แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ. 8,172.00 เกณฑ์รำคำ 0589 /2565  9 ก.พ.65 PIN2204482  9 ก.พ.65 คลังยำ

599 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 14,600.00 14,600.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญฟำร์มำซี 14,600.00 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญฟำร์มำซี 14,600.00 เกณฑ์รำคำ 0590 /2565  9 ก.พ.65 IV6505967  22 ม.ีค.65 คลังยำ

600 ซ้ือ ยำ Lubricating jelly 5g 4,560.00 4,560.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วีอำร์ ซัพพอร์ต 4,560.00 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วีอำร์ ซัพพอร์ต 4,560.00 เกณฑ์รำคำ 0591 /2565  9 ก.พ.65 6581158  10 ก.พ.65 คลังยำ

601 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 20,940.00 20,940.00 เฉพำะเจำะจง บ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ. 20,940.00 บ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ. 20,940.00 เกณฑ์รำคำ 0592 /2565  9 ก.พ.65 8101137630  9 ก.พ.65 คลังยำ

602 ซ้ือ ยำ Cefixime 100mg/5ml 30 ml 17,280.00 17,280.00 เฉพำะเจำะจง บ.คอสม่ำ เทรดด้ิง จ. 17,280.00 บ.คอสม่ำ เทรดด้ิง จ. 17,280.00 เกณฑ์รำคำ 0593 /2565  9 ก.พ.65 310227400924  10 ก.พ.65 คลังยำ

603 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 43,372.77 43,372.77 เฉพำะเจำะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 43,372.77 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 43,372.77 เกณฑ์รำคำ 0594 /2565  9 ก.พ.65 5448387685  9 ก.พ.65 คลังยำ

604 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 59,918.80 59,918.80 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 59,918.80 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 59,918.80 เกณฑ์รำคำ 0595 /2565  9 ก.พ.65 1168993952  1168996075  9 ก.พ.65 คลังยำ

605 ซ้ือ ยำ Calcium Polystyrene 5g 14,660.00 14,660.00 เฉพำะเจำะจง บ.ยูนิเวอร์แซล เมดคอล อินดัสตรี จ 14,660.00 บ.ยูนิเวอร์แซล เมดคอล อินดัสตรี จ 14,660.00 เกณฑ์รำคำ 0596 /2565  9 ก.พ.65 IV6502076  10 ก.พ.65 คลังยำ

606 ซ้ือ ยำ Dapsone 100 mg 9,600.00 9,600.00 เฉพำะเจำะจง หสน.โรงงำนเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 9,600.00 หสน.โรงงำนเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 9,600.00 เกณฑ์รำคำ 0597 /2565  9 ก.พ.65 C170238  15 ม.ีค.65 คลังยำ

607 ซ้ือ ยำ ERIG 5ml 76,500.00 76,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไบโอจีนีเทค จ. 76,500.00 บ.ไบโอจีนีเทค จ. 76,500.00 เกณฑ์รำคำ 0598 /2565  9 ก.พ.65 IV-650003188  10 ก.พ.65 คลังยำ
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608 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 27,252.00 27,252.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 27,252.00 องค์กำรเภสัชกรรม 27,252.00 เกณฑ์รำคำ 0599 /2565  9 ก.พ.65 3000498998  8 มี.ค.65 คลังยำ

609 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 90,762.60 90,762.60 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 90,762.60 องค์กำรเภสัชกรรม 90,762.60 เกณฑ์รำคำ 0600 /2565  9 ก.พ.65 3000499281  15 ม.ีค.65 คลังยำ

610 ซ้ือ ยำ Amlodipine 5mg 96,300.00 96,300.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 96,300.00 องค์กำรเภสัชกรรม 96,300.00 เกณฑ์รำคำ 0601 /2565  9 ก.พ.65 3000504408  8 มี.ค.65 คลังยำ

611 ซ้ือ ยำ Alcohlo 95% 450 ml 2,400.00 2,400.00 เฉพำะเจำะจง โรงงำนเภสัชกรรมทหำร 2,400.00 โรงงำนเภสัชกรรมทหำร 2,400.00 เกณฑ์รำคำ 0602 /2565  9 ก.พ.65 1165  10 ก.พ.65 คลังยำ

612 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 11,910.00 11,910.00 เฉพำะเจำะจง บ.โพส เฮลท ์แคร์ จ. 11,910.00 บ.โพส เฮลท ์แคร์ จ. 11,910.00 เกณฑ์รำคำ 0603 /2565  9 ก.พ.65 220210894  10 ก.พ.65 คลังยำ

613 ซ้ือ ยำ Acyclovir 400 mg 4,800.00 4,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ. 4,800.00 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ. 4,800.00 เกณฑ์รำคำ 0604 /2565  9 ก.พ.65 IV650201849  10 ก.พ.65 คลังยำ

614 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 8,400.00 8,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ จ. 8,400.00 บ.ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพฯ จ. 8,400.00 เกณฑ์รำคำ 0605 /2565  9 ก.พ.65 8101149106  15 ก.พ.65 คลังยำ

615 ซ้ือ ยำฟำ้ทะลำยโจร 9,244.80 9,244.80 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 9,244.80 องค์กำรเภสัชกรรม 9,244.80 เกณฑ์รำคำ 0606 /2565  9 ก.พ.65 3000499776  14 ก.พ.65 คลังยำ

616 ซ้ือ วัสดุวิทยำศำสตร์ 1 รำยกำร 40,000.00 40,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ. 40,000.00 บ.เฟร์ิมเมอร์ จ. 40,000.00 เกณฑ์รำคำ 0607 /2565  9 ก.พ.65 INV6502-0673  17 ก.พ.65 เทคนิคกำรแพทย์

617 ซ้ือ วัสดุวิทยำศำสตร์ 7 รำยกำร 37,920.00 37,920.00 เฉพำะเจำะจง บ.โปรไซเอนติฟคิ จ. 37,920.00 บ.โปรไซเอนติฟคิ จ. 37,920.00 เกณฑ์รำคำ 0608 /2565  9 ก.พ.65 6502034  18 ก.พ.65 เทคนิคกำรแพทย์

618 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 3,055.73 3,055.73 เฉพำะเจำะจง บ.เจ เอส วิชั่น จ. 3,055.73 บ.เจ เอส วิชั่น จ. 3,055.73 เกณฑ์รำคำ 0609 /2565  14 ก.พ.65 คลังยำ

619 ซ้ือ ยำฟำ้ทะลำยโจร 14,000.00 14,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.มำซำ แลบ จ. 14,000.00 บ.มำซำ แลบ จ. 14,000.00 เกณฑ์รำคำ 0610 /2565  14 ก.พ.65 22021873  15 ก.พ.65 คลังยำ

620 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 4,440.00 4,440.00 เฉพำะเจำะจง บ.เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย จ. 4,440.00 บ.เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย จ. 4,440.00 เกณฑ์รำคำ 0611 /2565  14 ก.พ.65 IV65-00258  17 ก.พ.65 คลังยำ

621 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 76,398.00 76,398.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 76,398.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 76,398.00 เกณฑ์รำคำ 0612 /2565  14 ก.พ.65 1169034880  1169028004  15 ก.พ.65 คลังยำ

622 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 4,904.88 4,904.88 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 4,904.88 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 4,904.88 เกณฑ์รำคำ 0613 /2565  14 ก.พ.65 5335875070  18 ก.พ.65 คลังยำ

623 ซ้ือ ยำAllopurinol 100 mg 16,178.40 16,178.40 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 16,178.40 องค์กำรเภสัชกรรม 16,178.40 เกณฑ์รำคำ 0614 /2565  14 ก.พ.65 3000507081  15 ม.ีค.65 คลังยำ

624 ซ้ือ ยำ Furosemide 20mg/2ml 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเรตอร่ี 5,000.00 หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเรตอร่ี 5,000.00 เกณฑ์รำคำ 0615 /2565  14 ก.พ.65 720827  15 ม.ีค.65 คลังยำ

625 ยกเลิก - - - 0616 /2565

626 ซ้ือ ยำ Losartan 50mg 92,448.00 92,448.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 92,448.00 องค์กำรเภสัชกรรม 92,448.00 เกณฑ์รำคำ 0617 /2565  14 ก.พ.65 3000508668  22 ม.ีค.65 คลังยำ

627 ซ้ือ ยำ Simvastatin 20 mg 96,300.00 96,300.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 96,300.00 องค์กำรเภสัชกรรม 96,300.00 เกณฑ์รำคำ 0618 /2565  14 ก.พ.65

628 ซ้ือ Ethyl Alcohol 70% 450 ทส 22,256.00 22,256.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 22,256.00 องค์กำรเภสัชกรรม 22,256.00 เกณฑ์รำคำ 0619 /2565  14 ก.พ.65 3000504383  8 มี.ค.65 คลังยำ

629 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 6,431.00 6,431.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 6,431.00 องค์กำรเภสัชกรรม 6,431.00 เกณฑ์รำคำ 0620 /2565  14 ก.พ.65 3000506911  29 ม.ีค.65 คลังยำ

630 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 83,395.80 83,395.80 เฉพำะเจำะจง บ.บ.ีเอ็ล.เอส เทร็ดด้ิง จ. 83,395.80 บ.บ.ีเอ็ล.เอส เทร็ดด้ิง จ. 83,395.80 เกณฑ์รำคำ 0621 /2565  14 ก.พ.65 1065003762 1065004540  1065006197  22 ม.ีค.65 คลังยำ

631 ซ้ือ ยำ Doxazosin 2mg 7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอสพเีอส เมดิคอล จ. 7,500.00 บ.เอสพเีอส เมดิคอล จ. 7,500.00 เกณฑ์รำคำ 0622 /2565  14 ก.พ.65 SI14/2203718  18 ก.พ.65 คลังยำ

632 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 7,178.40 7,178.40 เฉพำะเจำะจง บ.แสงไทยเมดิคอล จ. 7,178.40 บ.แสงไทยเมดิคอล จ. 7,178.40 เกณฑ์รำคำ 0623 /2565  14 ก.พ.65 S-02-0754/65  15 ม.ีค.65 คลังยำ

633 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 6,333.00 6,333.00 เฉพำะเจำะจง บ.ยูโทเปี้ยน จ. 6,333.00 บ.ยูโทเปี้ยน จ. 6,333.00 เกณฑ์รำคำ 0624 /2565  14 ก.พ.65 คลังยำ

634 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 35,738.00 35,738.00 เฉพำะเจำะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ. 35,738.00 บ.สหแพทย์เภสัช จ. 35,738.00 เกณฑ์รำคำ 0625 /2565  14 ก.พ.65 9110357185  19 ก.พ.65 คลังยำ

635 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 14,200.00 14,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอรำตอร่ี จ. 14,200.00 บ.เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอรำตอร่ี จ. 14,200.00 เกณฑ์รำคำ 0626 /2565  14 ก.พ.65 คลังยำ

636 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 3,050.00 3,050.00 เฉพำะเจำะจง บ.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ จ. 3,050.00 บ.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ จ. 3,050.00 เกณฑ์รำคำ 0627 /2565  14 ก.พ.65 T6502/11719 T6502/11717  8 มี.ค.65 คลังยำ
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637 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 46,200.00 46,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ. 46,200.00 บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ. 46,200.00 เกณฑ์รำคำ 0628 /2565  14 ก.พ.65 22IN08022568  8 มี.ค.65 คลังยำ

638 จ้ำง ซ่อมและเปล่ียนกล้องวงจรปิด 3 รำยกำร 5,800.00 5,800.00 เฉพำะเจำะจง เฟร์ิส เซอร์วิส ซัพพลำย 5,800.00 เฟร์ิส เซอร์วิส ซัพพลำย 5,800.00 เกณฑ์รำคำ 0629 /2565  14 ก.พ.65  013/0647  15 ก.พ.65 เทคโนโลยีสำรสนเทศ

639 จ้ำง ซ่อมงำนทั่วไป 3 รำยกำร 4,900.00 4,900.00 เฉพำะเจำะจง ชลบรีุมุ้งลวด 4,900.00 ชลบรีุมุ้งลวด 4,900.00 เกณฑ์รำคำ 0630 /2565  14 ก.พ.65 ซ่อมบ ำรุง

640 ซ้ือ วัสดุกำรแพทย์ 6 รำยกำร 18,487.00 18,487.00 เฉพำะเจำะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ. (มหำชน) 18,487.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ. (มหำชน) 18,487.00 เกณฑ์รำคำ 0631 /2565  14 ก.พ.65 22021185  21 ก.พ.65 คลังพสัดุ

641 ซ้ือ เคร่ืองวัดอุณหภมิูและควำมชื้น 5,600.00 5,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.อัลตร้ำแล็บ จ. 5,600.00 บ.อัลตร้ำแล็บ จ. 5,600.00 เกณฑ์รำคำ 0632 /2565  14 ก.พ.65 CL6502-0015  22 ก.พ.65 หน่วยจ่ำยกลำง

642 ซ้ือ ปำ้ยผูกข้อมือผู้ใหญ่ 5,400.00 5,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ. 5,400.00 บ.เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ. 5,400.00 เกณฑ์รำคำ 0633 /2565  14 ก.พ.65 IVW0065141  22 ก.พ.65 ER

643 ซ้ือ กระดำษเคร่ืองอัลตรำซำวน์ 19,500.00 19,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.เจ แอนด์ วำยด์ เมดิซิสเทม็ จ. 19,500.00 บ.เจ แอนด์ วำยด์ เมดิซิสเทม็ จ. 19,500.00 เกณฑ์รำคำ 0634 /2565  14 ก.พ.65 2202049  22 ก.พ.65 OPD

644 ซ้ือ วัสดุส ำนักงำน 5 รำยกำร 34,668.00 34,668.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ชลบรีุ สวัสดีมงคล 34,668.00 หจก.ชลบรีุ สวัสดีมงคล 34,668.00 เกณฑ์รำคำ 0635 /2565  14 ก.พ.65  217/10801  15 ก.พ.65 คลังพสัดุ

645 ซ้ือ วัสดุกำรแพทย์ 15,194.00 15,194.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 15,194.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 15,194.00 เกณฑ์รำคำ 0636 /2565  14 ก.พ.65 5335856036  18 ก.พ.65 ER

646 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศต่อทอ่ลม 34,000.00 34,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เจจีซี เพอร์เฟคชั่น จ. 34,000.00 บ.เจจีซี เพอร์เฟคชั่น จ. 34,000.00 เกณฑ์รำคำ 0637 /2565  14 ก.พ.65 BIV2202001  23 ก.พ.65 OR

647 ซ้ือ วัสดุกำรแพทย์ 3 รำยกำร 64,700.00 64,700.00 เฉพำะเจำะจง พรไชยกำรพมิพ์ 64,700.00 พรไชยกำรพมิพ์ 64,700.00 เกณฑ์รำคำ 0638 /2565  14 ก.พ.65  005/0231  8 มี.ค.65 คลังพสัดุ

648 จ้ำง ซ่อมทอ่น้ ำทิ้งอ่ำงล้ำงมือ 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ พมิพท์รัพย์ 4,000.00 นำยณรงค์ พมิพท์รัพย์ 4,000.00 เกณฑ์รำคำ 0639 /2565  14 ก.พ.65 เทคนิคกำรแพทย์

649 จ้ำง ท ำตรำยำง 513.60 513.60 เฉพำะเจำะจง เสียงศักด์ิบล๊อค 513.60 เสียงศักด์ิบล๊อค 513.60 เกณฑ์รำคำ 0640 /2565  14 ก.พ.65 268/13381  22 ก.พ.65 พสัดุ

650 ซ้ือ วัสดุทนัตกรรม 12 รำยกำร 39,400.00 39,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเอส ออลล์ จ ำกัด 39,400.00 บ.ดีเอส ออลล์ จ ำกัด 39,400.00 เกณฑ์รำคำ 0641 /2565  14 ก.พ.65 i.6503/0135  14 ม.ีค.65 ทนัตกรรม

651 ซ้ือ วสัดุทันตกรรมแผ่นท ำควำมสะอำดฆำ่เชือ้พื้นผิว 26,750.00 26,750.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 26,750.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 26,750.00 เกณฑ์รำคำ 0642 /2565  14 ก.พ.65 5335869731  25 ก.พ.65 ทนัตกรรม

652 จ้ำง ท ำปำ้ยไวนิล 11 รำยกำร 3,880.00 3,880.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกศิลป์ 3,880.00 ร้ำนเอกศิลป์ 3,880.00 เกณฑ์รำคำ 0643 /2565  14 ก.พ.65  1/18  1 มี.ค.65 ธุรกำร

653 จ้ำง ล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ 2 รำยกำร 2,461.00 2,461.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 2,461.00 บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 2,461.00 เกณฑ์รำคำ 0644 /2565  14 ก.พ.65 LAB,ยำนพำหนะ

654 ซ้ือ กระปอ๋งพลำสติกทิ้งเข็ม 37,800.00 37,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 37,800.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 37,800.00 เกณฑ์รำคำ 0645 /2565  14 ก.พ.65 1169042751  21 ก.พ.65 คลังพสัดุ

655 ซ้ือ ถุงพลำสติกใส่ขยะ 5 รำยกำร 51,300.00 51,300.00 เฉพำะเจำะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จ. 51,300.00 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จ. 51,300.00 เกณฑ์รำคำ 0646 /2565  14 ก.พ.65  65/0255  21 ก.พ.65 คลังพสัดุ

656 จ้ำง เหมำพนักงำนประกอบอำหำร ก.พ.65 8,932.00 8,932.00 เฉพำะเจำะจง นำงรัชนี พทุธิชนม์ 8,932.00 นำงรัชนี พทุธิชนม์ 8,932.00 เกณฑ์รำคำ 0647 /2565  14 ก.พ.65  1/1  28 ก.พ.65 โภชนศำสตร์

657 ซ้ือ ครุภณัฑ์ส ำนักงำน 2 รำยกำร 14,000.00 14,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรภณัฑ์ 14,000.00 ร้ำนวชิรภณัฑ์ 14,000.00 เกณฑ์รำคำ 0648 /2565  14 ก.พ.65  44/2186  15 ก.พ.65 บริหำร

658 ซ้ือ วัสดุเคร่ืองบริโภค 15- 21 ก.พ.65 44,267.00 44,267.00 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 44,267.00 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 44,267.00 เกณฑ์รำคำ 0649 /2565  14 ก.พ.65  1 / 23  21 ก.พ.65 โภชนศำสตร์

659 ซ้ือ วัสดุกำรแพทย์ 25 รำยกำร 92,500.00 92,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.อัลฟำเทค เมดิคอล ซัพพลำย จ. 92,500.00 บ.อัลฟำเทค เมดิคอล ซัพพลำย จ. 92,500.00 เกณฑ์รำคำ 0650 /2565  15 ก.พ.65 IV6502-017  25 ก.พ.65 OR

660 ซ้ือ กระดำษหอ่เคร่ืองมือแพทย์ 3,317.00 3,317.00 เฉพำะเจำะจง บ.บแีอนด์บ ีเมดิคอล จ. 3,317.00 บ.บแีอนด์บ ีเมดิคอล จ. 3,317.00 เกณฑ์รำคำ 0651 /2565  15 ก.พ.65 2202/0027  24 ก.พ.65 OR

661 จ้ำง ซ่อมอุปกรณ์ 4 รำยกำร 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบ ำรุง ทองโต 8,000.00 นำยบ ำรุง ทองโต 8,000.00 เกณฑ์รำคำ 0652 /2565  15 ก.พ.65  5/10  21 ก.พ.65 ซ่อมบ ำรุง

662 ซ้ือ วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 3 รำยกำร 51,770.88 51,770.88 เฉพำะเจำะจง บ.แอล ท ีเค อินเตอร์เทรดด้ิง จ. 51,770.88 บ.แอล ท ีเค อินเตอร์เทรดด้ิง จ. 51,770.88 เกณฑ์รำคำ 0653 /2565  18 ก.พ.65 IV0621812  21 ก.พ.65 ซักฟอก

663 ซ้ือ วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 5 รำยกำร 47,861.10 47,861.10 เฉพำะเจำะจง บ.คงธนำ เซอร์วิส จ. 47,861.10 บ.คงธนำ เซอร์วิส จ. 47,861.10 เกณฑ์รำคำ 0654 /2565  18 ก.พ.65 IV6502442  22 ก.พ.65 แม่บำ้น

664 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองเอกซเรย์ 27,500.00 27,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค็ จ. 27,500.00 บ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค็ จ. 27,500.00 เกณฑ์รำคำ 0655 /2565  18 ก.พ.65 รังสีวิทยำ

665 ซ้ือ วัสดุส ำนักงำน 14 รำยกำร 30,677.38 30,677.38 เฉพำะเจำะจง หจก.ชลบรีุ สวัสดีมงคล 30,676.90 หจก.ชลบรีุ สวัสดีมงคล 30,676.90 เกณฑ์รำคำ 0656 /2565  18 ก.พ.65  217/10812  22 ก.พ.65 คลังพสัดุ
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666 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองติดตำมกำรท ำงำนของหวัใจ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.นีโอ เมดิคอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ. 9,000.00 บ.นีโอ เมดิคอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ. 9,000.00 เกณฑ์รำคำ 0657 /2565  18 ก.พ.65 IV65-00238  11 ม.ีค.65 ER

667 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองวัดควำมดันโลหติ 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง เฟร์ิสท เทรดด้ิง 5,000.00 เฟร์ิสท เทรดด้ิง 5,000.00 เกณฑ์รำคำ 0658 /2565  18 ก.พ.65 650092  4 มี.ค.65 พเิศษ 1

668 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองกระตุกหวัใจ 65,000.00 65,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เดลต้ำ เฮลทแ์คร์ จ. 65,000.00 บ.เดลต้ำ เฮลทแ์คร์ จ. 65,000.00 เกณฑ์รำคำ 0659 /2565  18 ก.พ.65 WARD

669 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองขูดหนิปนู 4,260.00 4,260.00 เฉพำะเจำะจง บ.มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ. 4,260.00 บ.มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ. 4,260.00 เกณฑ์รำคำ 0660 /2565  18 ก.พ.65 IV6502-0169  2 มี.ค.65 ทนัตกรรม

670 จ้ำง ซ่อมหวักรอฟนั 5 รำยกำร 9,650.00 9,650.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ซันเดนท ์เอนเตอร์ไพรซ์ 9,650.00 หจก.ซันเดนท ์เอนเตอร์ไพรซ์ 9,650.00 เกณฑ์รำคำ 0661 /2565  18 ก.พ.65 102563  1 มี.ค.65 ทนัตกรรม

671 ซ้ือ ถุงพลำสติกส ำหรับบรรจุศพติดเชื้อ 44,000.00 44,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จ. 44,000.00 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จ. 44,000.00 เกณฑ์รำคำ 0662 /2565  18 ก.พ.65  65/0261  21 ก.พ.65 ER

672 ซ้ือ วชมิใช่ยำ16รำยกำร 63,655.00 63,655.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กรีนเอ็มดี 63,655.00 หจก.กรีนเอ็มดี 63,655.00 เกณฑ์รำคำ 0663 /2565  18 ก.พ.65 24440  15 ม.ีค.65 คลังวชมิใช่ยำ

673 ซ้ือ วชมิใช่ยำ10รำยกำร 76,622.70 76,622.70 เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช 76,622.70 องค์กำรเภสัชกรรม 76,622.70 เกณฑ์รำคำ 0664 /2565  18 ก.พ.65 5336066266  28 ม.ีค.65 คลังวชมิใช่ยำ

674 ซ้ือ วชมิใช่ยำ6รำยกำร 79,543.60 79,543.60 เฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ์ 79,543.60 บจก.โอเร็กซ์ 79,543.60 เกณฑ์รำคำ 0665 /2565  18 ก.พ.65 650304738  28 ม.ีค.65 คลังวชมิใช่ยำ

675 ซ้ือ วชมิใช่ยำ3รำยกำร 26,700.00 26,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วรำนภรัตน์ 26,700.00 หจก.วรำนภรัตน์ 26,700.00 เกณฑ์รำคำ 0666 /2565  18 ก.พ.65 065/4279  7 มี.ค.65 คลังวชมิใช่ยำ

676 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 0667 /2565  18 ก.พ.65 31I22008392  8 มี.ค.65 คลังยำ

677 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 18,168.60 18,168.60 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 18,168.60 องค์กำรเภสัชกรรม 18,168.60 เกณฑ์รำคำ 0668 /2565  18 ก.พ.65 3000507373  15 ม.ีค.65 คลังยำ

678 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 98,012.00 98,012.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 98,012.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 98,012.00 เกณฑ์รำคำ 0669 /2565  18 ก.พ.65 1169076643  8 มี.ค.65 คลังยำ

679 ซ้ือ ยำ Urea10% cream35g 12,800.00 12,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.บำงกอก ดรัก จ. 12,800.00 บ.บำงกอก ดรัก จ. 12,800.00 เกณฑ์รำคำ 0670 /2565  18 ก.พ.65 SI22-12234  8 มี.ค.65 คลังยำ

680 ซ้ือ ยำ Cefdinir 100 mg 38,520.00 38,520.00 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมฟำร์มำซูติคอล จ. 38,520.00 บ.สยำมฟำร์มำซูติคอล จ. 38,520.00 เกณฑ์รำคำ 0671 /2565  18 ก.พ.65 1220209865  8 มี.ค.65 คลังยำ

681 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 43,000.00 43,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.มำซำ แลบ จ. 43,000.00 บ.มำซำ แลบ จ. 43,000.00 เกณฑ์รำคำ 0672 /2565  18 ก.พ.65 22023173  22 ม.ีค.65 คลังยำ

682 ซ้ือ Virkon 9,501.60 9,501.60 เฉพำะเจำะจง บ.โอเร็กซ์ 9,501.60 บ.โอเร็กซ์ 9,501.60 เกณฑ์รำคำ 0673 /2565  18 ก.พ.65 650205190  29 ม.ีค.65 คลังยำ

683 ซ้ือ โซดำไลน์ 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วรำนภรัตน์ 3,000.00 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด วรำนภรัตน์ 3,000.00 เกณฑ์รำคำ 0674 /2565  18 ก.พ.65 4281  8 มี.ค.65 คลังยำ

684 ซ้ือ ยำ Paracetamol 500 mg 40,500.00 40,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฮลทต้ี์ มี จ. 40,500.00 บ.เฮลทต้ี์ มี จ. 40,500.00 เกณฑ์รำคำ 0675 /2565  18 ก.พ.65 DHH6500392  15 ม.ีค.65 คลังยำ

685 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 94,588.00 94,588.00 เฉพำะเจำะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ. 94,588.00 บ.สหแพทย์เภสัช จ. 94,588.00 เกณฑ์รำคำ 0676 /2565  18 ก.พ.65 9110360722 9110364302  22 ม.ีค.65 คลังยำ

686 จ้ำง ท ำม่ำนม้วนใบทบึแสง 11,400.00 11,400.00 เฉพำะเจำะจง ชลบรีุผ้ำม่ำน 11,400.00 ชลบรีุผ้ำม่ำน 11,400.00 เกณฑ์รำคำ 0677 /2565  18 ก.พ.65  005/0205  22 ก.พ.65 บริหำร

687 จ้ำง ท ำตรำยำงหมึกในตัว 1,180.00 1,180.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริญจ์ พร้ินต้ิง พนัสนิคม 1,180.00 ร้ำนศิริญจ์ พร้ินต้ิง พนัสนิคม 1,180.00 เกณฑ์รำคำ 0678 /2565  18 ก.พ.65 65/0060  23 ก.พ.65 ธุรกำร

688 ซ้ือ พดัลมติดผนัง 3,638.00 3,638.00 เฉพำะเจำะจง บ.บรูพำพฒัน์อินเตอร์เทรด จ. 3,638.00 บ.บรูพำพฒัน์อินเตอร์เทรด จ. 3,638.00 เกณฑ์รำคำ 0679 /2565  21 ก.พ.65 รังสีวิทยำ

689 ซ้ือ ชุดอ ำนวยควำมสะดวกผู้ปว่ย 42,000.00 42,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอ็นเจ.พำวเวอร์ จ. 42,000.00 บ.เอ็นเจ.พำวเวอร์ จ. 42,000.00 เกณฑ์รำคำ 0680 /2565  21 ก.พ.65 0012/2565  23 ม.ีค.65 คลังยำ

690 ซ้ือ วัสดุไฟฟำ้ 2 รำยกำร 2,321.90 2,321.90 เฉพำะเจำะจง บ.บรูพำพฒัน์อินเตอร์เทรด จ. 2,321.90 บ.บรูพำพฒัน์อินเตอร์เทรด จ. 2,321.90 เกณฑ์รำคำ 0681 /2565  21 ก.พ.65 BUIT65-114  4 มี.ค.65 OR,ER

691 ซ้ือ วัสดุเคร่ืองบริโภค 22- 28 ก.พ.65 52,876.25 52,876.25 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 52,876.25 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 52,876.25 เกณฑ์รำคำ 0682 /2565  21 ก.พ.65  1 / 24  28 ก.พ.65 โภชนศำสตร์

692 จ้ำง ซ่อมตู้เย็น 18 คิว 3,700.00 3,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยพรพนม ปู่นำค 3,700.00 นำยพรพนม ปู่นำค 3,700.00 เกณฑ์รำคำ 0683 /2565  22 ก.พ.65  1/4  23 ก.พ.65 เภสัชกรรม

693 ซ้ือ วัสดุกำรแพทย์ 3 รำยกำร 24,900.00 24,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยก๊อส จ. 24,900.00 บ.ไทยก๊อส จ. 24,900.00 เกณฑ์รำคำ 0684 /2565  23 ก.พ.65 IV6507841  1 มี.ค.65 คลังพสัดุ

694 ซ้ือ ชุดกำวน์พลำสติกกันน้ ำ 84,500.00 84,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.วีเอ็นอี จ. 84,500.00 บ.วีเอ็นอี จ. 84,500.00 เกณฑ์รำคำ 0685 /2565  23 ก.พ.65  IV6502-016  24 ก.พ.65 คลังพสัดุ
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695 ซ้ือ วัสดุส ำนักงำน 2 รำยกำร 32,742.00 32,742.00 เฉพำะเจำะจง บ.ริโซ่ (ประเทศไทย) จ. 32,742.00 บ.ริโซ่ (ประเทศไทย) จ. 32,742.00 เกณฑ์รำคำ 0686 /2565  23 ก.พ.65 65020723  2 มี.ค.65 ธุรกำร

696 ยกเลิก - - - 0687 /2565

697 ซ้ือ เคร่ืองวดัปริมำณออกซิเจนในเลือด (ปลำยนิว้) 150,000.00 150,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วรำนภรัตน์ 150,000.00 หจก.วรำนภรัตน์ 150,000.00 เกณฑ์รำคำ 0688 /2565  24 ก.พ.65  065/4278  25 ก.พ.65 เวชกรรมฟื้นฟู

698 จ้ำง ล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ 3 รำยกำร 10,272.00 10,272.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 10,272.00 บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 10,272.00 เกณฑ์รำคำ 0689 /2565  24 ก.พ.65 WARD

699 ซ้ือ สต๊ิกเกอร์ 2 รำยกำร 79,500.00 79,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.พลูก้ำ เทค จ. 79,500.00 บ.พลูก้ำ เทค จ. 79,500.00 เกณฑ์รำคำ 0690 /2565  24 ก.พ.65 ER,LAB

700 ซ้ือ ออกซิเจนเหลวทำงกำรแพทย์ 806,000.00 806,000.00 e-bidding บ.ลินเด้ (ประเทศไทย) จ.(มหำชน) 880,750.00 บ.ลินเด้ (ประเทศไทย) จ.(มหำชน) 880,750.00 เกณฑ์รำคำ สัญญำ 10 /2565  25 ก.พ.65 ตรวจรับตำมควำมกำ้วหน้ำ  7 เดือน รพ.พำนทอง

701 ซ้ือ ข้ำวสำร เดือน ม.ีค.65 11,515.00 11,515.00 เฉพำะเจำะจง วสิำหกิจชุมชนแปรรูปข้ำวบำ้นเนนิตำมำก 11,515.00 วสิำหกิจชุมชนแปรรูปข้ำวบำ้นเนนิตำมำก 11,515.00 เกณฑ์รำคำ 0691 /2565  28 ก.พ.65 โภชนศำสตร์

702 ซ้ือ แก๊สหงุต้ม เดือน มี.ค.65 31,800.00 31,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจเจริญแก๊ส 31,800.00 ร้ำนกิจเจริญแก๊ส 31,800.00 เกณฑ์รำคำ 0692 /2565  28 ก.พ.65 ซักฟอก,โภชนศำสตร์,แผนไทย

703 จ้ำง เหมำบริกำรพนักงำนขว่ยเหลือคนไข ้มี.ค.65 9,775.00 9,775.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.เจนจิรำ จิตมั่น 9,775.00 น.ส.เจนจิรำ จิตมั่น 9,775.00 เกณฑ์รำคำ 0693 /2565  28 ก.พ.65 WARD

704 จ้ำง เหมำบริกำรพนักงำนขว่ยเหลือคนไข ้มี.ค.65 11,050.00 11,050.00 เฉพำะเจำะจง นำงรุ้งลำวัลย์ ศิริคุณ 11,050.00 นำงรุ้งลำวัลย์ ศิริคุณ 11,050.00 เกณฑ์รำคำ 0694 /2565  28 ก.พ.65 ER

705 จ้ำง เหมำบริกำรนักเทคนิคกำรแพทย ์ม.ีค.65 14,490.00 14,490.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อภสิรำ เจริญกิจจำธร 14,490.00 น.ส.อภสิรำ เจริญกิจจำธร 14,490.00 เกณฑ์รำคำ 0695 /2565  28 ก.พ.65 เทคนิคกำรแพทย์

706 จ้ำง เหมำพนักงำนประกอบอำหำร ม.ีค.65 5,742.00 5,742.00 เฉพำะเจำะจง นำงปยิะฉัตร  บญุเกิด 5,742.00 นำงปยิะฉัตร  บญุเกิด 5,742.00 เกณฑ์รำคำ 0696 /2565  28 ก.พ.65 โภชนศำสตร์

707 จ้ำง เหมำพนักงำนประกอบอำหำร ม.ีค.65 7,018.00 7,018.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุวรรณำ มหำศำล 7,018.00 น.ส.สุวรรณำ มหำศำล 7,018.00 เกณฑ์รำคำ 0697 /2565  28 ก.พ.65 โภชนศำสตร์

708 ยกเลิก - - - 0698 /2565

709 ยกเลิก - - - 0699 /2565

710 ซ้ือ วัสดุเคร่ืองบริโภค 1- 7 มี.ค.65 59,317.00 59,317.00 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 59,317.00 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 59,317.00 เกณฑ์รำคำ 0700 /2565  28 ก.พ.65  1 / 25  7 มี.ค.65 โภชนศำสตร์

711 ยกเลิก - - - 0701 /2565

712 ยกเลิก - - - 0702 /2565
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