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713 จ้ำง ตรวจวเิครำะหท์ำงหอ้งปฏบิติักำร มี.ค.65 70,000.00 70,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี จ. 70,000.00 บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี จ. 70,000.00 เกณฑ์รำคำ 0703 /2565  1 ม.ีค.65 R0022030234  19 เม.ย.65 เทคนิคกำรแพทย์

714 จ้ำง ตรวจวเิครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรเพำะเชื้อ ม.ีค.65 65,000.00 65,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ. 65,000.00 บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ. 65,000.00 เกณฑ์รำคำ 0704 /2565  1 ม.ีค.65 6050026249  19 เม.ย.65 เทคนิคกำรแพทย์

715 ซ้ือ ค่ำบ ำรุงโลหติ ส่วนประกอบโลหติ มี.ค.65 66,040.00 66,040.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 66,040.00 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 66,040.00 เกณฑ์รำคำ 0705 /2565  1 ม.ีค.65 65047215820  9 เม.ย.65 เทคนิคกำรแพทย์

716 จ้ำง ตรวจวิเครำะหโ์ควิด-๑๙ ด้วยวิธี RT-PCR มี.ค.65 116,400.00 116,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.แล็บเฮ้ำส์ (ชลบุรี) จ. 116,400.00 บ.แล็บเฮ้ำส์ (ชลบุรี) จ. 116,400.00 เกณฑ์รำคำ 0706 /2565  1 ม.ีค.65 BN65/00652  4 เม.ย.65 เทคนิคกำรแพทย์

717 จ้ำง ตรวจ CT Scan มี.ค.65 49,500.00 49,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฮลธแ์คร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ. 49,500.00 บ.เฮลธแ์คร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ. 49,500.00 เกณฑ์รำคำ 0707 /2565  1 ม.ีค.65 22040018  1 เม.ย.65 รังสีวทิยำ
718 ซ้ือ ออกซิเยน่ท่อ 1,396.35 1,396.35 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพนัสออ๊กซิเยน่ 1,396.35 ร้ำนพนัสออ๊กซิเยน่ 1,396.35 เกณฑ์รำคำ 0708 /2565  1 ม.ีค.65 211/10517  31 ม.ีค.65 OPD/ยำนพำหนะ

719 ซ้ือ วสัดุคอมพิวเตอร์ 7 รำยกำร 15,310.00 15,310.00 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมไมโครซอฟท์เทค จ. 15,310.00 บ.สยำมไมโครซอฟท์เทค จ. 15,310.00 เกณฑ์รำคำ 0709 /2565  1 ม.ีค.65 S6503-140  8 ม.ีค.65 ยำเสพติด
720 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 13 รำยกำร 29,692.50 29,692.50 เฉพำะเจำะจง หจก.ชลบุรี สวสัดีมงคล 29,692.50 หจก.ชลบุรี สวสัดีมงคล 29,692.50 เกณฑ์รำคำ 0710 /2565  1 ม.ีค.65  217/10844  2 ม.ีค.65 ยำเสพติด
721 ซ้ือ วช.มิใช่ยำ 83,400.00 83,400.00 เฉพำะเจำะจง บจก.พรทิพยเ์วชภัณฑ์ 83,400.00 บจก.พรทิพยเ์วชภัณฑ์ 83,400.00 เกณฑ์รำคำ 0711 /2565  1 ม.ีค.65 6511230  11 ม.ีค.65 คลังวชมิใช่ยำ
722 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 86,563.00 86,563.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 86,563.00 องค์กำรเภสัชกรรม 86,563.00 เกณฑ์รำคำ 0712 /2565  1 ม.ีค.65 3000513088  22 ม.ีค.65 คลังยำ 
723 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 43,880.00 43,880.00 เฉพำะเจำะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ. 43,880.00 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ. 43,880.00 เกณฑ์รำคำ 0713 /2565  1 ม.ีค.65 31I22009922 31I22012309  22 ม.ีค.65 คลังยำ 
724 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 23,084.00 23,084.00 เฉพำะเจำะจง บ.พรอส ฟำร์มำ จ. 23,084.00 บ.พรอส ฟำร์มำ จ. 23,084.00 เกณฑ์รำคำ 0714 /2565  1 ม.ีค.65 INV-L-IM\20222030743  15 ม.ีค.65 คลังยำ 
725 ซ้ือ ยำ magnesium sulfate 50% 2ml 6,750.00 6,750.00 เฉพำะเจำะจง บ.แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ. 6,750.00 บ.แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ. 6,750.00 เกณฑ์รำคำ 0715 /2565  1 ม.ีค.65 PIN2207690  15 ม.ีค.65 คลังยำ 
726 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 23,900.00 23,900.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเรตอร่ี 23,900.00 หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเรตอร่ี 23,900.00 เกณฑ์รำคำ 0716 /2565  1 ม.ีค.65 720826  720967  15 ม.ีค.65 คลังยำ 
727 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 95,058.80 95,058.80 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 95,058.80 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 95,058.80 เกณฑ์รำคำ 0717 /2565  1 ม.ีค.65 1169131055  1169131346  1169136370  15 ม.ีค.65 คลังยำ 
728 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 12,300.00 12,300.00 เฉพำะเจำะจง บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ. 12,300.00 บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ. 12,300.00 เกณฑ์รำคำ 0718 /2565  1 ม.ีค.65 8220314873  8220319420  22 ม.ีค.65 คลังยำ 
729 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 10,914.00 10,914.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 10,914.00 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 10,914.00 เกณฑ์รำคำ 0719 /2565  1 ม.ีค.65 5448404237  15 ม.ีค.65 คลังยำ
730 ซ้ือ ยำ Hyoscine 10 mg 14,700.00 14,700.00 เฉพำะเจำะจง บ.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ จ. 14,700.00 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จ. 14,700.00 เกณฑ์รำคำ 0720 /2565  1 ม.ีค.65 T6503/12017  29 ม.ีค.65 คลังยำ
731 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย ์2 รำยกำร 33,680.00 33,680.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยกอ๊ส จ. 33,680.00 บ.ไทยกอ๊ส จ. 33,680.00 เกณฑ์รำคำ 0721 /2565  1 ม.ีค.65 IV6508341  3 ม.ีค.65 คลังพัสดุ
732 ซ้ือ วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 11 รำยกำร 21,667.50 21,667.50 เฉพำะเจำะจง บ.ฑิมพิกำ คอร์ปอเรชั่น จ. 21,667.50 บ.ฑิมพิกำ คอร์ปอเรชั่น จ. 21,667.50 เกณฑ์รำคำ 0722 /2565  1 ม.ีค.65 TP65-00100  8 ม.ีค.65 คลังพัสดุ
733 จ้ำง ตรวจวเิครำะห์เคร่ืองเอกซเรย ์5 เคร่ือง 19,000.00 19,000.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่6 ชลบุรี 19,000.00 ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่6 ชลบุรี 19,000.00 เกณฑ์รำคำ 0723 /2565  1 ม.ีค.65  005660/150365  18 ม.ีค.65 รังสีวทิยำ
734 ซ้ือ วสัดุคอมพิวเตอร์ 10 รำยกำร 76,910.00 76,910.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เวร์ิลองิค์ เทรดด้ิง 76,910.00 หจก.เวร์ิลองิค์ เทรดด้ิง 76,910.00 เกณฑ์รำคำ 0724 /2565  2 ม.ีค.65 00003013  22 ม.ีค.65 คลังพัสดุ
735 ยกเลิก - - - 0725 /2565
736 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 2 รำยกำร 15,687.50 15,687.50 เฉพำะเจำะจง หจก.ชลบุรี สวสัดีมงคล 15,687.50 หจก.ชลบุรี สวสัดีมงคล 15,687.50 เกณฑ์รำคำ 0726 /2565  2 ม.ีค.65  217/10843  3 ม.ีค.65 คลังพัสดุ
737 ซ้ือ กระดำษเช็ดมือ 16,499.40 16,499.40 เฉพำะเจำะจง บ.แอล ที เค อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 16,499.40 บ.แอล ที เค อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 16,499.40 เกณฑ์รำคำ 0727 /2565  2 ม.ีค.65 IV0623800  7 ม.ีค.65 คลังพัสดุ
738 จ้ำง ล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อ 4,922.00 4,922.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 4,922.00 บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 4,922.00 เกณฑ์รำคำ 0728 /2565  2 ม.ีค.65 IV-6503036  18 ม.ีค.65 เภสัชกรรม
739 จ้ำง กัน้ห้องคลอด 29,500.00 29,500.00 เฉพำะเจำะจง ชลบุรีมุ้งลวด 29,500.00 ชลบุรีมุ้งลวด 29,500.00 เกณฑ์รำคำ 0729 /2565  3 ม.ีค.65  29/1424  25 ม.ีค.65 LR
740 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 3,049.50 3,049.50 เฉพำะเจำะจง บ.แอลโคเทค จ. 3,049.50 บ.แอลโคเทค จ. 3,049.50 เกณฑ์รำคำ 0730 /2565  3 ม.ีค.65 IV6504-0023  26 เม.ย.65 ER
741 จ้ำง ปรับปรุงห้องกลุ่มงำนปฐมภูมิ 98,200.00 98,200.00 เฉพำะเจำะจง ชลบุรีมุ้งลวด 98,200.00 ชลบุรีมุ้งลวด 98,200.00 เกณฑ์รำคำ 0731 /2565  3 ม.ีค.65  29/1419  25 ม.ีค.65 ปฐมภูมิ
742 ซ้ือ ยำ Manidipine 20 mg 51,000.00 51,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ. 51,000.00 บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ. 51,000.00 เกณฑ์รำคำ 0732 /2565  4 ม.ีค.65 651025428  8 ม.ีค.65 คลังยำ
743 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 58,216.56 58,216.56 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 58,216.56 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 58,216.56 เกณฑ์รำคำ 0733 /2565  4 ม.ีค.65 5335982639 5335983021 5336029608  22 ม.ีค.65 คลังยำ
744 ยกเลิก - - - 0734 /2565
745 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 10,045.80 10,045.80 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 10,045.80 องค์กำรเภสัชกรรม 10,045.80 เกณฑ์รำคำ 0735 /2565  4 ม.ีค.65 3000512709  10 พ.ค.65 คลังยำ
746 ซ้ือ ยำ Amlodipine 5mg 96,300.00 96,300.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 96,300.00 องค์กำรเภสัชกรรม 96,300.00 เกณฑ์รำคำ 0736 /2565  4 ม.ีค.65 3000515092  29 ม.ีค.65 คลังยำ
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747 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 25,219.90 25,219.90 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 25,219.90 องค์กำรเภสัชกรรม 25,219.90 เกณฑ์รำคำ 0737 /2565  4 ม.ีค.65 3000511389  22 ม.ีค.65 คลังยำ
748 ซ้ือ ยำ Oxymetazoline Nasal drop 1,152.00 1,152.00 เฉพำะเจำะจง บ.เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ. 1,152.00 บ.เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ. 1,152.00 เกณฑ์รำคำ 0738 /2565  4 ม.ีค.65 #01-GM-1-2-2-2022003760  22 ม.ีค.65 คลังยำ
749 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.โปลิฟำร์ม จ. 8,000.00 บ.โปลิฟำร์ม จ. 8,000.00 เกณฑ์รำคำ 0739 /2565  4 ม.ีค.65 IVU-65008487  15 ม.ีค.65 คลังยำ
750 ซ้ือ ยำ Simethicone 80 mg 9,630.00 9,630.00 เฉพำะเจำะจง บ.อำร์เอก็ซ์ จ. 9,630.00 บ.อำร์เอก็ซ์ จ. 9,630.00 เกณฑ์รำคำ 0740 /2565  4 ม.ีค.65 IV22-11544  15 ม.ีค.65 คลังยำ
751 ซ้ือ ยำ Phenytoin inj. 11,770.00 11,770.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอวเีอส มำร์เกต็ต้ิง จ. 11,770.00 บ.เอวเีอส มำร์เกต็ต้ิง จ. 11,770.00 เกณฑ์รำคำ 0741 /2565  4 ม.ีค.65 IV2203008  15 ม.ีค.65 คลังยำ
752 ซ้ือ ยำ Glucose 50% 50ml inj. 4,845.00 4,845.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอ.เอน็.บี ลำบอรำตอร่ี จ. 4,845.00 บ.เอ.เอน็.บี ลำบอรำตอร่ี จ. 4,845.00 เกณฑ์รำคำ 0742 /2565  4 ม.ีค.65 8370466308  8 ม.ีค.65 คลังยำ
753 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 27,200.00 27,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ. 27,200.00 บ.ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ. 27,200.00 เกณฑ์รำคำ 0743 /2565  4 ม.ีค.65 8101194986  15 ม.ีค.65 คลังยำ
754 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 39,600.00 39,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.มำชำ แลบ จ. 39,600.00 บ.มำชำ แลบ จ. 39,600.00 เกณฑ์รำคำ 0744 /2565  4 ม.ีค.65 22030970  5 เม.ย.65 คลังยำ
755 ซ้ือ ยำเม็ดฟ้ำทะลำยโจร 36,979.20 36,979.20 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 36,979.20 องค์กำรเภสัชกรรม 36,979.20 เกณฑ์รำคำ 0745 /2565  4 ม.ีค.65 3000526201  3 พ.ค.65 คลังยำ
756 ซ้ือ ยำ CPM syrup 60ml 3,745.00 3,745.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 3,745.00 องค์กำรเภสัชกรรม 3,745.00 เกณฑ์รำคำ 0746 /2565  4 ม.ีค.65 3000512627  29 ม.ีค.65 คลังยำ
757 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ จ. 10,000.00 บ.ที.พี.ดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ จ. 10,000.00 เกณฑ์รำคำ 0747 /2565  4 ม.ีค.65 VIV122030695  22 ม.ีค.65 คลังยำ
758 ซ้ือ ยำ Cefotaxime 1g 3,574.00 3,574.00 เฉพำะเจำะจง บ.ยโูทเปี้ยน จ. 3,574.00 บ.ยโูทเปี้ยน จ. 3,574.00 เกณฑ์รำคำ 0748 /2565  4 ม.ีค.65 PB6503112  29 ม.ีค.65 คลังยำ
759 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย ์2 รำยกำร 480,000.00 480,000.00 เฉพำะเจำะจง ไบ.บโอ เมดิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ. 480,000.00 ไบ.บโอ เมดิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ. 480,000.00 เกณฑ์รำคำ 0749 /2565  4 ม.ีค.65 6500093  7 ม.ีค.65 รพ.พำนทอง
760 ซ้ือ วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 5 รำยกำร 45,600.00 45,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จ. 45,600.00 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จ. 45,600.00 เกณฑ์รำคำ 0750 /2565  4 ม.ีค.65  65/0289  11 ม.ีค.65 คลังพัสดุ
761 ซ้ือ วช.มิใช่ยำ 10,500.00 10,500.00 เฉพำะเจำะจง บจก.แอมเบสพลัส 10,500.00 บจก.แอมเบสพลัส 10,500.00 เกณฑ์รำคำ 0751 /2565  4 ม.ีค.65 am6503/055  14 ม.ีค.65 คลังวชมิใช่ยำ
762 ซ้ือ วช.มิใช่ยำ 4,200.00 4,200.00 เฉพำะเจำะจง บจก.โพสเฮลท์แคร์ 4,200.00 บจก.โพสเฮลท์แคร์ 4,200.00 เกณฑ์รำคำ 0752 /2565  4 ม.ีค.65 220310637  21 ม.ีค.65 คลังวชมิใช่ยำ
763 ซ้ือ วช.มิใช่ยำ 38,400.00 38,400.00 เฉพำะเจำะจง บจก.เทคโนเมดิคัล 38,400.00 บจก.เทคโนเมดิคัล 38,400.00 เกณฑ์รำคำ 0753 /2565  4 ม.ีค.65 22031266  28 ม.ีค.65 คลังวชมิใช่ยำ
764 ยกเลิก - - - 0754 /2565
765 ซ้ือ น้ ำยำตรวจวัดปจัจัยกำรแข็งตัวของเลือด 4 รำยกำร 34,240.00 34,240.00 เฉพำะเจำะจง บ.เมด-วนั จ. 34,240.00 บ.เมด-วนั จ. 34,240.00 เกณฑ์รำคำ 0755 /2565  4 ม.ีค.65 I2203393  21 ม.ีค.65 เทคนิคกำรแพทย์

766 ซ้ือ หลอดทดลอง 2 รำยกำร 41,675.00 41,675.00 เฉพำะเจำะจง บ.กรุงเทพอนิเตอร์โปรดักส์ จ. 41,675.00 บ.กรุงเทพอนิเตอร์โปรดักส์ จ. 41,675.00 เกณฑ์รำคำ 0756 /2565  4 ม.ีค.65 IV6503490  24 ม.ีค.65 เทคนิคกำรแพทย์

767 ซ้ือ แถบตรวจวดัระดับแลคเตท 20 กล่อง 42,800.00 42,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 42,800.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 42,800.00 เกณฑ์รำคำ 0757 /2565  4 ม.ีค.65 5336097601A  24 ม.ีค.65 เทคนิคกำรแพทย์

768 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 3 รำยกำร 11,600.00 11,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.โปรไซเอนติฟิค จ. 11,600.00 บ.โปรไซเอนติฟิค จ. 11,600.00 เกณฑ์รำคำ 0758 /2565  4 ม.ีค.65 6503028  21 ม.ีค.65 เทคนิคกำรแพทย์

769 ซ้ือ ชุดตรวจทำงภูมิคุ้มกนัวทิยำ 3 รำยกำร 58,150.00 58,150.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอสอำร์ เมดิคอล ซัพพลำย จ. 58,150.00 บ.เอสอำร์ เมดิคอล ซัพพลำย จ. 58,150.00 เกณฑ์รำคำ 0759 /2565  4 ม.ีค.65 SR6503-070  24 ม.ีค.65 เทคนิคกำรแพทย์

770 จ้ำง ท ำป้ำยไวนิล 4 รำยกำร 1,280.00 1,280.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกศิลป์ 1,280.00 ร้ำนเอกศิลป์ 1,280.00 เกณฑ์รำคำ 0760 /2565  4 ม.ีค.65  1/19  8 ม.ีค.65 ธรุกำร
771 ซ้ือ เทปขำว-แดงส ำหรับกัน้แขต 330.00 330.00 เฉพำะเจำะจง บ.เคบีเอส เซฟต้ี แอนด์ ซัพพลำย จ. 330.00 บ.เคบีเอส เซฟต้ี แอนด์ ซัพพลำย จ. 330.00 เกณฑ์รำคำ 0761 /2565  4 ม.ีค.65  1/4  11 ม.ีค.65 ธรุกำร
772 เช่ำ เต็นท์ 5*12 ม. 12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.อ.เอน็พีที ออร์แกไนเซอร์ จ. 12,000.00 บ.อ.เอน็พีที ออร์แกไนเซอร์ จ. 12,000.00 เกณฑ์รำคำ 0762 /2565  4 ม.ีค.65 INV-6506003  6 ม.ิย.65 ปฐมภูมิ
773 จ้ำง เปล่ียนถำ่ยน้ ำมันเคร่ืองรถยนต์ ขย1474 5,778.00 5,778.00 เฉพำะเจำะจง บ.มิตซู บีเอน็ที จ. 5,778.00 บ.มิตซู บีเอน็ที จ. 5,778.00 เกณฑ์รำคำ 0763 /2565  4 ม.ีค.65 TS249-2203-00004  7 ม.ีค.65 ยำนพำหนะ
774 ซ้ือ เตียงผ่ำตัดทั่วไประบบไฟฟ้ำ 1,760,000.00 1,760,000.00 e-bidding บ.ยนูิเทค เฮลท์แคร์ จ. 1,750,000.00 บ.ยนูิเทค เฮลท์แคร์ จ. 1,750,000.00 เกณฑ์รำคำ สัญญำ 11 /2565  7 ม.ีค.65 14330  24 ม.ิย.65 OR
775 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 8- 13 ม.ีค.65 40,183.10 40,183.10 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 40,183.10 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 40,183.10 เกณฑ์รำคำ 0764 /2565  7 ม.ีค.65  1 / 26  13 ม.ีค.65 โภชนศำสตร์
776 ซ้ือ พัดลมติดผนัง 2 รำยกำร 10,914.00 10,914.00 เฉพำะเจำะจง บ.บูรพำพัฒน์อนิเตอร์เทรด จ. 10,914.00 บ.บูรพำพัฒน์อนิเตอร์เทรด จ. 10,914.00 เกณฑ์รำคำ 0765 /2565  7 ม.ีค.65 BUIT65-121  7 ม.ีค.65 OPD
777 จ้ำง เปล่ียนถำ่ยน้ ำมันเคร่ืองรถยนต์ จง-4314 4,776.78 4,776.78 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ จี เอน็ ดี ชลบุรี จ. 4,776.78 บ.โตโยต้ำ จี เอน็ ดี ชลบุรี จ. 4,776.78 เกณฑ์รำคำ 0766 /2565  7 ม.ีค.65 REP22-00586  11 ม.ีค.65 ยำนพำหนะ
778 ซ้ือ ครุภัณฑ์กำรแพทย ์2 รำยกำร 475,000.00 475,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.มำร์ธำ กรุ๊ป จ. 475,000.00 บ.มำร์ธำ กรุ๊ป จ. 475,000.00 เกณฑ์รำคำ สัญญำ 12 /2565  8 ม.ีค.65 MG6500304  22 ม.ีค.65 กำยภำพ
779 ซ้ือ ชุดตรวจโควดิ 1 รำยกำร 240,000.00 240,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ. 240,000.00 บ.เฟิร์มเมอร์ จ. 240,000.00 เกณฑ์รำคำ 0767 /2565  9 ม.ีค.65 INV6503-0821  10 ม.ีค.65 เทคนิคกำรแพทย์

780 ซ้ือ ยำAmoxicliin+clavulanic dry syrup 70ml 5,750.00 5,750.00 เฉพำะเจำะจง บ.ท.ีแมน ฟำร์มำซูติคอล จ. 5,750.00 บ.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล จ. 5,750.00 เกณฑ์รำคำ 0768 /2565  9 ม.ีค.65 IS6500041622  22 ม.ีค.65 คลังยำ
781 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 51,600.00 51,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ. 51,600.00 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ. 51,600.00 เกณฑ์รำคำ 0769 /2565  9 ม.ีค.65 31I22011519  22 ม.ีค.65 คลังยำ
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782 ซ้ือ ยำ Tranexamic acid 250mg/5ml 8,625.00 8,625.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซี 8,625.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซี 8,625.00 เกณฑ์รำคำ 0770 /2565  9 ม.ีค.65 IV6510168  22 ม.ีค.65 คลังยำ
783 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 7,718.98 7,718.98 เฉพำะเจำะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ. 7,718.98 บ.สหแพทยเ์ภสัช จ. 7,718.98 เกณฑ์รำคำ 0771 /2565  9 ม.ีค.65 9110362776  22 ม.ีค.65 คลังยำ
784 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 9,100.00 9,100.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ. 9,100.00 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ. 9,100.00 เกณฑ์รำคำ 0772 /2565  9 ม.ีค.65 SI14/2205822  29 ม.ีค.65 คลังยำ
785 ซ้ือ ยำ Unima enema 133ml 8,880.00 8,880.00 เฉพำะเจำะจง บ.ยนูีซัน จ. 8,880.00 บ.ยนูีซัน จ. 8,880.00 เกณฑ์รำคำ 0773 /2565  9 ม.ีค.65 101220301606  5 เม.ย.65 คลังยำ
786 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 24,562.92 24,562.92 เฉพำะเจำะจง บ.บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ. 24,562.92 บ.บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ. 24,562.92 เกณฑ์รำคำ 0774 /2565  9 ม.ีค.65 65009870  65010677  65010199  5 เม.ย.65 คลังยำ
787 ซ้ือ ยำ ERIG 5ml 91,800.00 91,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไบโอจีนีเทค จ. 91,800.00 บ.ไบโอจีนีเทค จ. 91,800.00 เกณฑ์รำคำ 0775 /2565  9 ม.ีค.65 IV-65006065  29 ม.ีค.65 คลังยำ
788 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 49,800.00 49,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ. 49,800.00 บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ. 49,800.00 เกณฑ์รำคำ 0776 /2565  9 ม.ีค.65 651030577  29 ม.ีค.65 คลังยำ
789 ซ้ือ ยำ 5 รำยกำร 6,915.40 6,915.40 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 6,915.40 องค์กำรเภสัชกรรม 6,915.40 เกณฑ์รำคำ 0777 /2565  9 ม.ีค.65 3000518920  3000518545  26 เม.ย.65 คลังยำ
790 ซ้ือ ยำ Folic acid 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.พำตำร์แลบ จ. 8,500.00 บ.พำตำร์แลบ จ. 8,500.00 เกณฑ์รำคำ 0778 /2565  9 ม.ีค.65 IU2031093  22 ม.ีค.65 คลังยำ
791 ซ้ือ ยำ prazosin1mg 11,556.00 11,556.00 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมฟำร์มำซูติคอล จ. 11,556.00 บ.สยำมฟำร์มำซูติคอล จ. 11,556.00 เกณฑ์รำคำ 0779 /2565  9 ม.ีค.65 1120404529  26 เม.ย.65 คลังยำ
792 ซ้ือ ยำ Fluoxetine 20 mg 4,950.00 4,950.00 เฉพำะเจำะจง บ.บำงกอก ดรัก จ. 4,950.00 บ.บำงกอก ดรัก จ. 4,950.00 เกณฑ์รำคำ 0780 /2565  9 ม.ีค.65 SI22-18063  5 เม.ย.65 คลังยำ
793 ซ้ือ นม NAN Al lactose free 1,679.90 1,679.90 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 1,679.90 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 1,679.90 เกณฑ์รำคำ 0781 /2565  9 ม.ีค.65 5336104783  5 เม.ย.65 คลังยำ
794 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 4,650.00 4,650.00 เฉพำะเจำะจง บ.โปลิฟำร์ม จ. 4,650.00 บ.โปลิฟำร์ม จ. 4,650.00 เกณฑ์รำคำ 0782 /2565  9 ม.ีค.65 IVU-65011179  22 เม.ย.65 คลังยำ
795 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ จ. 3,000.00 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จ. 3,000.00 เกณฑ์รำคำ 0783 /2565  9 ม.ีค.65 T6503/11926  T6503/12872  5 เม.ย.65 คลังยำ
796 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 21,849.40 21,849.40 เฉพำะเจำะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ. 21,849.40 บ.สหแพทยเ์ภสัช จ. 21,849.40 เกณฑ์รำคำ 0784 /2565  9 ม.ีค.65 9110370212  9110376449  18 พ.ค.65 คลังยำ
797 ซ้ือ ยำ CPM 4 mg tab. 11,000.00 11,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.พรีเมด ฟำร์มำ พลัส จ ำกดั 11,000.00 บ.พรีเมด ฟำร์มำ พลัส จ ำกดั 11,000.00 เกณฑ์รำคำ 0785 /2565  9 ม.ีค.65 PL650300716  5 เม.ย.65 คลังยำ
798 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 59,603.28 59,603.28 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 59,603.28 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 59,603.28 เกณฑ์รำคำ 0786 /2565  9 ม.ีค.65 5336147444  5 เม.ย.65 คลังยำ
799 ซ้ือ ยำ TA lotion 30ml 14,400.00 14,400.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั พี.ดีแอล 14,400.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั พี.ดีแอล 14,400.00 เกณฑ์รำคำ 0787 /2565  9 ม.ีค.65 VW65040175  19 เม.ย.65 คลังยำ
800 ซ้ือ วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 7 รำยกำร 16,499.40 16,499.40 เฉพำะเจำะจง บ.ฑิมพิกำ คอร์ปอเรชั่น จ. 16,499.40 บ.ฑิมพิกำ คอร์ปอเรชั่น จ. 16,499.40 เกณฑ์รำคำ 0788 /2565  9 ม.ีค.65 TP65-00104  11 ม.ีค.65 คลังพัสดุ
801 ยกเลิก - - - 0789 /2565
802 จ้ำง เหมำพนักงำนท ำควำมสะอำด ม.ีค.65 6,720.00 6,720.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ขวญัเรียม ศรีถัน 6,720.00 น.ส.ขวญัเรียม ศรีถัน 6,720.00 เกณฑ์รำคำ 0790 /2565  9 ม.ีค.65 1/1  31 ม.ีค.65 แม่บ้ำน
803 จ้ำง เหมำบริกำรแพทยท์ั่วไป เดือน มี.ค.65 49,000.00 49,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงพนิดำ บุญเสถียรวงศ์ 49,000.00 นำงพนิดำ บุญเสถียรวงศ์ 49,000.00 เกณฑ์รำคำ 0791 /2565  9 ม.ีค.65 1/1  31 ม.ีค.65 OPD
804 จ้ำง ซ่อมห้องน้ ำชั้น 4 ตึก 6 ชั้น 10,710.00 10,710.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัชชัย เรืองโรจนพันธ์ 10,710.00 นำยชัชชัย เรืองโรจนพันธ์ 10,710.00 เกณฑ์รำคำ 0792 /2565  9 ม.ีค.65  1/5  20 เม.ย.65 Ward
805 ยกเลิก - - - 0793 /2565
806 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย ์5 รำยกำร 26,850.00 26,850.00 เฉพำะเจำะจง บ.อลัฟำเทค เมดิคอล ซัพพลำย จ. 26,850.00 บ.อลัฟำเทค เมดิคอล ซัพพลำย จ. 26,850.00 เกณฑ์รำคำ 0794 /2565  9 ม.ีค.65 IV6503-013  11 ม.ีค.65 OR
807 ซ้ือ  วช.มิใช่ยำ 48,250.00 48,250.00 เฉพำะเจำะจง บจก.กอบทองโพลีแพค2004 48,250.00 บจก.กอบทองโพลีแพค2004 48,250.00 เกณฑ์รำคำ 0795 /2565  9 ม.ีค.65 6510424  15 ม.ีค.65 คลังวชมิใช่ยำ
808 ซ้ือ  วช.มิใช่ยำ 24,445.00 24,445.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วอีำร์ ซัพพอร์ต 24,445.00 หจก.วอีำร์ ซัพพอร์ต 24,445.00 เกณฑ์รำคำ 0796 /2565  9 ม.ีค.65 652298  25 ม.ีค.65 คลังวชมิใช่ยำ
809 ซ้ือ  วช.มิใช่ยำ 84,341.80 84,341.80 เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช 84,341.80 บจก.ดีเคเอสเอช 84,341.80 เกณฑ์รำคำ 0797 /2565  9 ม.ีค.65 53363226001  25 เม.ย.65 คลังวชมิใช่ยำ
810 ซ้ือ น้ ำยำตรวจวิเครำะห์งำนธนำคำรเลือด 3 รำยกำร 55,340.00 55,340.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 55,340.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 55,340.00 เกณฑ์รำคำ 0798 /2565  9 ม.ีค.65 5336094854A  24 เม.ย.65 เทคนิคกำรแพทย์

811 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 1 รำยกำร 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซัคเซส เมดิคอล ซัพพลำย จ. 8,500.00 บ.ซัคเซส เมดิคอล ซัพพลำย จ. 8,500.00 เกณฑ์รำคำ 0799 /2565  9 ม.ีค.65 50 5333  21 ม.ีค.65 เทคนิคกำรแพทย์

812 ซ้ือ แถบตรวจน้ ำตำลปลำยนิ้ว 15,000 เทสต์ 96,300.00 96,300.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 96,300.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 96,300.00 เกณฑ์รำคำ 0800 /2565  9 ม.ีค.65 5336051138  21 ม.ีค.65 เทคนิคกำรแพทย์

813 ซ้ือ ไมโครโฟนไร้สำย 3,900.00 3,900.00 เฉพำะเจำะจง เฟิร์ส เซอร์วสิ ซัพพลำย 3,900.00 เฟิร์ส เซอร์วสิ ซัพพลำย 3,900.00 เกณฑ์รำคำ 0801 /2565  9 ม.ีค.65  013/0645  14 ม.ีค.65 ธรุกำร
814 จ้ำง ท ำป้ำยไวนิล 2 รำยกำร 5,450.00 5,450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกศิลป์ 5,450.00 ร้ำนเอกศิลป์ 5,450.00 เกณฑ์รำคำ 0802 /2565  9 ม.ีค.65  1/20  14 ม.ีค.65 ธรุกำร
815 ยกเลิก - - - 0803 /2565
816 ซ้ือ ตู้แช่แข็งเกบ็พลำสมำ 260,000.00 260,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เออซีี เฮลธแ์คร์ จ. 260,000.00 บ.เออซีี เฮลธแ์คร์ จ. 260,000.00 เกณฑ์รำคำ สัญญำ 13 /2565  10 ม.ีค.65 เทคนิคกำรแพทย์
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817 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 14- 19 ม.ีค.65 43,655.50 43,655.50 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 43,655.50 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 43,655.50 เกณฑ์รำคำ 0804 /2565  11 ม.ีค.65  1 / 27  19 ม.ีค.65 โภชนศำสตร์
818 ซ้ือ วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 99,937.50 99,937.50 เฉพำะเจำะจง หจก.วรรณำออยล์ 99,937.50 หจก.วรรณำออยล์ 99,937.50 เกณฑ์รำคำ 0805 /2565  15 ม.ีค.65 ตรวจรับตำมควำมกำ้วหน้ำ  - ยำนพำหนะ
819 ซ้ือ ชุดดำมกระดูก จ ำนวน 2 รำยกำร 4,494.00 4,494.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท ์(ประเทศไทย) จ. 4,494.00 บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท ์(ประเทศไทย) จ. 4,494.00 เกณฑ์รำคำ 0806 /2565  15 ม.ีค.65 D0365439GJ  16 ม.ีค.65 OR
820 จ้ำง เปล่ียนยำงรถยนต์ นง 2753 11,600.00 11,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.พนัสยำงยนต์ ออโต้ เซอร์วสิ จ. 11,600.00 บ.พนัสยำงยนต์ ออโต้ เซอร์วสิ จ. 11,600.00 เกณฑ์รำคำ 0807 /2565  15 ม.ีค.65 22001857  17 ม.ีค.65 ยำนพำหนะ
821 ซ้ือ น้ ำยำเคร่ืองก ำจดัเชื้อโรคและสำรพษิในอำกำศ 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.กูด๊ แอนด์ เกรท พลัส จ. 4,000.00 บ.กูด๊ แอนด์ เกรท พลัส จ. 4,000.00 เกณฑ์รำคำ 0808 /2565  16 ม.ีค.65 IV65032801  1 เม.ย.65 OR
822 ซ้ือ ยำ Soluble insulin30%+isophane insulin 70iu 3ml 96,942.00 96,942.00 e-bidding บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ.(สัญญำ9/2565ลว15ธ.ค64) 96,942.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ.(สัญญำ9/2565ลว15ธ.ค64) 96,942.00 เกณฑ์รำคำ 0809 /2565  16 ม.ีค.65 1169218979  22 ม.ีค.65 คลังยำ
823 ซ้ือ แบตเตอร่ีรถยนต์ 3,250.00 3,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสินไทย 1 3,250.00 ร้ำนสินไทย 1 3,250.00 เกณฑ์รำคำ 0810 /2565  16 ม.ีค.65  35/1748  22 ม.ีค.65 ยำนพำหนะ
824 จ้ำง ท ำตรำยำง 15 อนั 1,530.10 1,530.10 เฉพำะเจำะจง เสียงศักด์ิบล๊อค 1,530.10 เสียงศักด์ิบล๊อค 1,530.10 เกณฑ์รำคำ 0811 /2565  16 ม.ีค.65  270/13482  22 ม.ีค.65 ประกนัสุขภำพ
825 จ้ำง กอ่คันกัน้น้ ำหลังคำทำงเดินเชื่อมอำคำร 10,500.00 10,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัชชัย เรืองโรจนพันธ์ 10,500.00 นำยชัชชัย เรืองโรจนพันธ์ 10,500.00 เกณฑ์รำคำ 0812 /2565  16 ม.ีค.65  1/3  19 เม.ย.65 ซ่อมบ ำรุง
826 จ้ำง เหมำซ่อมโทรศัพท์ 4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยบ ำรุง ทองโต 4,500.00 นำยบ ำรุง ทองโต 4,500.00 เกณฑ์รำคำ 0813 /2565  16 ม.ีค.65  5/17  23 ม.ีค.65 หน่วยจ่ำยกลำง
827 ยกเลิก - - 0814 /2565
828 ซ้ือ ชุดตรวจโควดิ 1 รำยกำร 210,000.00 210,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.โกลเด้น ไดแอกโนสติกส์ จ. 210,000.00 บ.โกลเด้น ไดแอกโนสติกส์ จ. 210,000.00 เกณฑ์รำคำ 0815 /2565  18 ม.ีค.65 IV65001  24 ม.ีค.65 เทคนิคกำรแพทย์

829 จ้ำง เหมำผู้ช่วยนำยช่ำงเทคนิค ม.ีค.65 4,032.00 4,032.00 เฉพำะเจำะจง นำยค ำรณ โตเขียว 4,032.00 นำยค ำรณ โตเขียว 4,032.00 เกณฑ์รำคำ 0816 /2565  18 ม.ีค.65  1/1  31 ม.ีค.65 พัสดุ
830 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 20- 25 ม.ีค.65 46,449.00 46,449.00 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 46,449.00 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 46,449.00 เกณฑ์รำคำ 0817 /2565  18 ม.ีค.65  1 / 28  25 ม.ีค.65 โภชนศำสตร์
831 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 1 เคร่ือง 4,280.00 4,280.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 4,280.00 บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 4,280.00 เกณฑ์รำคำ 0818 /2565  21 ม.ีค.65 IV6504036  25 เม.ย.65 OPD
832 จ้ำง วสัดุส ำนักงำน 3 รำยกำร 2,320.00 2,320.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยอนันต์ ชลบรีุ วิทยุ-โทรทัศน์ จ. 2,320.00 บ.ไทยอนันต์ ชลบรีุ วิทยุ-โทรทัศน์ จ. 2,320.00 เกณฑ์รำคำ 0819 /2565  21 ม.ีค.65 HD6504001  4 เม.ย.65 ธรุกำร/พัสดุ
833 จ้ำง ซ่อมรถทะเบียน งจ 3282 ชลบุรี 1 งำน 740.00 740.00 เฉพำะเจำะจง สมัยแอร์ ไดนำโม 740.00 สมัยแอร์ ไดนำโม 740.00 เกณฑ์รำคำ 0820 /2565  21 ม.ีค.65  2/15  24 ม.ีค.65 ยำนพำหนะ
834 ซ้ือ สัญญำณจีพีเอสติดตำมรถรับส่งผู้ป่วย 3,638.00 3,638.00 เฉพำะเจำะจง บ.โทเทิล ดิจิตอล อนิโนเวชั่น จ. 3,638.00 บ.โทเทิล ดิจิตอล อนิโนเวชั่น จ. 3,638.00 เกณฑ์รำคำ 0821 /2565  23 ม.ีค.65 IS2203190  28 ม.ีค.65 ยำนพำหนะ
835 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย์ 12,500.00 12,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วรำนภรัตน์ 12,500.00 หจก.วรำนภรัตน์ 12,500.00 เกณฑ์รำคำ 0822 /2565  23 ม.ีค.65  065/4286  29 ม.ีค.65 คลังพัสดุ
836 ซ้ือ น้ ำยำฆ่ำเชื้อ 2 รำยกำร 51,600.00 51,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอสเจ เทคโนโลยี ่เมเนจเม้นท์ จ. 51,600.00 บ.เอสเจ เทคโนโลยี ่เมเนจเม้นท์ จ. 51,600.00 เกณฑ์รำคำ 0823 /2565  23 ม.ีค.65 650066  29 ม.ีค.65 OR
837 ซ้ือ เคร่ืองควบคุมกำรใหส้ำรน้ ำทำงหลอดเลือดด ำ 55,000.00 55,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เวลล์เนส เมดิคอล แคร์ จ. 55,000.00 บ.เวลล์เนส เมดิคอล แคร์ จ. 55,000.00 เกณฑ์รำคำ 0824 /2565  23 ม.ีค.65 650200  28 เม.ย.65 Ward
838 จ้ำง เหมำแพทยท์ั่วไป ม.ีค.65 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนโชติ ลำภลือชัย 10,000.00 นำยธนโชติ ลำภลือชัย 10,000.00 เกณฑ์รำคำ 0825 /2565  23 ม.ีค.65  1/1  28 ม.ีค.65 องค์กรแพทย์
839 จ้ำง เหมำติดต้ังพัดลมติดผนัง 16 " 4 ตัว 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบ ำรุง ทองโต 4,000.00 นำยบ ำรุง ทองโต 4,000.00 เกณฑ์รำคำ 0826 /2565  23 ม.ีค.65  5/16  25 ม.ีค.65 ปฐมภูมิ
840 ซ้ือ ท่อออกซิแจน 4,150.00 4,150.00 เฉพำะเจำะจง บ.นีโอ เมดิคอล อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 4,150.00 บ.นีโอ เมดิคอล อนิเตอร์เทรดด้ิง จ. 4,150.00 เกณฑ์รำคำ 0827 /2565  23 ม.ีค.65 IV65-00361  1 เม.ย.65 LR
841 ซ้ือ ที่แขวนถังออกซิเจน 1,600.00 1,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.สเตอ เน่ จ. 1,600.00 บ.สเตอ เน่ จ. 1,600.00 เกณฑ์รำคำ 0828 /2565  23 ม.ีค.65 IV256505001  2 พ.ค.65 OPD
842 ซ้ือ ยำ Folic acid 16,000.00 16,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ. 16,000.00 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ. 16,000.00 เกณฑ์รำคำ 0829 /2565  23 ม.ีค.65 31i22014389  5 เม.ย.65 คลังยำ
843 ซ้ือ ยำ Paracetamol 500 mg 6,840.00 6,840.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฮลท์ต้ี มี จ. 6,840.00 บ.เฮลท์ต้ี มี จ. 6,840.00 เกณฑ์รำคำ 0830 /2565  23 ม.ีค.65 DSH6500583  6 ม.ิย.65 คลังยำ
844 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 17,942.50 17,942.50 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 17,942.50 องค์กำรเภสัชกรรม 17,942.50 เกณฑ์รำคำ 0831 /2565  23 ม.ีค.65 3000520292  19 เม.ย.65 คลังยำ
845 ซ้ือ ยำ ขมิ้นชันแคปซูล 13,910.00 13,910.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 13,910.00 องค์กำรเภสัชกรรม 13,910.00 เกณฑ์รำคำ 0832 /2565  23 ม.ีค.65 3000517854  5 เม.ย.65 คลังยำ
846 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 18,215.60 18,215.60 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 18,215.60 องค์กำรเภสัชกรรม 18,215.60 เกณฑ์รำคำ 0833 /2565  23 ม.ีค.65 3000519908  3000531859  18 พ.ค.65 คลังยำ
847 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 15,250.00 15,250.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 15,250.00 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 15,250.00 เกณฑ์รำคำ 0834 /2565  23 ม.ีค.65 ช.65/05958  19 เม.ย.65 คลังยำ
848 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 30,709.00 30,709.00 เฉพำะเจำะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ. 30,709.00 บ.สหแพทยเ์ภสัช จ. 30,709.00 เกณฑ์รำคำ 0835 /2565  23 ม.ีค.65 9110367572  19 เม.ย.65 คลังยำ
849 ซ้ือ ยำ dT 5ml 21,000.00 21,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไบโอจีนีเทค จ. 21,000.00 บ.ไบโอจีนีเทค จ. 21,000.00 เกณฑ์รำคำ 0836 /2565  23 ม.ีค.65 IV-650007593  26 เม.ย.65 คลังยำ
850 ซ้ือ ยำ Marcaine spuinal heavy 4ml 3,456.30 3,456.30 เฉพำะเจำะจง บ.เจ เอส วชิั่น จ. 3,456.30 บ.เจ เอส วชิั่น จ. 3,456.30 เกณฑ์รำคำ 0837 /2565  23 ม.ีค.65 100330183  5 เม.ย.65 คลังยำ
851 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 15,200.00 15,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเรตอร่ี 15,200.00 หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเรตอร่ี 15,200.00 เกณฑ์รำคำ 0838 /2565  23 ม.ีค.65 723847  19 เม.ย.65 คลังยำ
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852 ซ้ือ วชมิใช่ยำ 11,800.00 11,800.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ไฮแวนเมดิคัล 11,800.00 บจก.ไฮแวนเมดิคัล 11,800.00 เกณฑ์รำคำ 0839 /2565  23 ม.ีค.65 hv6501456  4 เม.ย.65 คลังวชมิใช่ยำ
853 ซ้ือ วชมิใช่ยำ 80,980.00 80,980.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กรีนเอม็ดี 80,980.00 หจก.กรีนเอม็ดี 80,980.00 เกณฑ์รำคำ 0840 /2565  23 ม.ีค.65 24586  4 เม.ย.65 คลังวชมิใช่ยำ
854 ยกเลิก - - - 0841 /2565
855 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 26- 31 ม.ีค.65 46,496.75 46,496.75 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 46,496.75 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 46,496.75 เกณฑ์รำคำ 0842 /2565  25 ม.ีค.65  1 / 29  25 ม.ีค.65 โภชนศำสตร์
856 ซ้ือ วัสดุส ำหรับซ่อมบ ำรุง จ ำนวน 4 รำยกำร 4,708.00 4,708.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชียพำนทองค้ำวสัดุ จ. 4,708.00 บ.เอเชียพำนทองค้ำวสัดุ จ. 4,708.00 เกณฑ์รำคำ 0843 /2565  25 ม.ีค.65 6503071  29 ม.ีค.65 ซ่อมบ ำรุง
857 ซ้ือ ตู้แช่อำหำร 20 คิว 35,000.00 35,000.00 เฉพำะเจำะจง เฟิร์ส เซอร์วสิ ซัพพลำย 35,000.00 เฟิร์ส เซอร์วสิ ซัพพลำย 35,000.00 เกณฑ์รำคำ 0844 /2565  29 ม.ีค.65  014/0651  19 เม.ย.65 โภชนศำสตร์
858 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 39,000.00 39,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.มำซำ แลบ จ. 39,000.00 บ.มำซำ แลบ จ. 39,000.00 เกณฑ์รำคำ 0845 /2565  29 ม.ีค.65 22040436  22040843  26 เม.ย.65 คลังยำ
859 ซ้ือ ยำ Sodium Bicoarbonate 300 mg 4,680.00 4,680.00 เฉพำะเจำะจง บ.โรงงำนเภสัชกรรมแหลมทองกำรแพทย ์จ. 4,680.00 บ.โรงงำนเภสัชกรรมแหลมทองกำรแพทย ์จ. 4,680.00 เกณฑ์รำคำ 0846 /2565  29 ม.ีค.65 DS993/00085  26 เม.ย.65 คลังยำ
860 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 36,573.03 36,573.03 เฉพำะเจำะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 36,573.03 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 36,573.03 เกณฑ์รำคำ 0847 /2565  29 ม.ีค.65 5448422320  5448423310  26 เม.ย.65 คลังยำ
861 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 0848 /2565  29 ม.ีค.65 310327403198  19 เม.ย.65 คลังยำ
862 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 84,024.00 84,024.00 เฉพำะเจำะจง บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ. 84,024.00 บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ. 84,024.00 เกณฑ์รำคำ 0849 /2565  29 ม.ีค.65 651036839  651044197  3 พ.ค.65 คลังยำ
863 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 42,920.00 42,920.00 เฉพำะเจำะจง บ.พรอส ฟำร์มำ จ. 42,920.00 บ.พรอส ฟำร์มำ จ. 42,920.00 เกณฑ์รำคำ 0850 /2565  29 ม.ีค.65 INV-LIM\2022040404   INV-L-IM\2022040455  19 เม.ย.65 คลังยำ
864 ซ้ือ ยำ 4 รำยกำร 95,035.00 95,035.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 95,035.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 95,035.00 เกณฑ์รำคำ 0851 /2565  29 ม.ีค.65 11693794446  1169347614 1169323020 1169415054  26 เม.ย.65 คลังยำ
865 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 12,590.00 12,590.00 เฉพำะเจำะจง บ.ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ. 12,590.00 บ.ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ. 12,590.00 เกณฑ์รำคำ 0852 /2565  29 ม.ีค.65 8220400112  5 เม.ย.65 คลังยำ
866 ซ้ือ ยำ Glycerine Borax 2,289.90 2,289.90 เฉพำะเจำะจง บ.วทิยำศรม ศรีรำชำ จ. 2,289.90 บ.วทิยำศรม ศรีรำชำ จ. 2,289.90 เกณฑ์รำคำ 0853 /2565  29 ม.ีค.65 3-2200082  26 เม.ย.65 คลังยำ
867 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 43,800.00 43,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.ยเูมด้ำ จ ำกดั 43,800.00 บ.ยเูมด้ำ จ ำกดั 43,800.00 เกณฑ์รำคำ 0854 /2565  29 ม.ีค.65 245779  19 เม.ย.65 คลังยำ
868 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 11 รำยกำร 40,221.42 40,221.42 เฉพำะเจำะจง หจก.ชลบุรี สวสัดีมงคล 40,221.30 หจก.ชลบุรี สวสัดีมงคล 40,221.30 เกณฑ์รำคำ 0855 /2565  29 ม.ีค.65 219/10922  1 เม.ย.65 พัสดุ
869 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศแบบต่อท่อลม 13,910.00 13,910.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 13,910.00 บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 13,910.00 เกณฑ์รำคำ 0856 /2565  29 ม.ีค.65 IV6505021  6 พ.ค.65 ปฐมภูมิ
870 จ้ำง เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถยนต์ งจ3282 7,062.54 7,062.54 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ จี เอน็ ดี ชลบุรี จ. 7,062.54 บ.โตโยต้ำ จี เอน็ ดี ชลบุรี จ. 7,062.54 เกณฑ์รำคำ 0857 /2565  29 ม.ีค.65 REP22-00843  5 เม.ย.65 ยำนพำหนะ
871 จ้ำง เหมำท ำป้ำยอะคริลิค 750.00 750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกศิลป์ 750.00 ร้ำนเอกศิลป์ 750.00 เกณฑ์รำคำ 0858 /2565  29 ม.ีค.65  1/21  30 ม.ีค.65 แผนไทย
872 ซ้ือ วสัดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 4 รำยกำร 5,992.00 5,992.00 เฉพำะเจำะจง บ.บูรพำพัฒน์อนิเตอร์เทรด จ. 5,992.00 บ.บูรพำพัฒน์อนิเตอร์เทรด จ. 5,992.00 เกณฑ์รำคำ 0859 /2565  29 ม.ีค.65 BUIT65-173  30 ม.ีค.65 ซ่อมบ ำรุง
873 จ้ำง ท ำฉำกกัน้ห้อง PVC พร้อมอลูมิเนียมช่องแสง 25,000.00 25,000.00 เฉพำะเจำะจง ชลบุรีผ้ำม่ำน 25,000.00 ชลบุรีผ้ำม่ำน 25,000.00 เกณฑ์รำคำ 0860 /2565  29 ม.ีค.65  005/0209  5 เม.ย.65 ห้องคลอด
874 จ้ำง เหมำท ำป้ำยไวนิล 4 รำยกำร 1,650.00 1,650.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกศิลป์ 1,650.00 ร้ำนเอกศิลป์ 1,650.00 เกณฑ์รำคำ 0861 /2565  29 ม.ีค.65  1/22  31 ม.ีค.65 ธรุกำร
875 ซ้ือ แกส๊หุงต้ม เดือน เม.ย.65 33,300.00 33,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกจิเจริญแกส๊ 33,300.00 ร้ำนกจิเจริญแกส๊ 33,300.00 เกณฑ์รำคำ 0862 /2565  31 ม.ีค.65  060/2984  29 เม.ย.65 ซักฟอก,โภชนศำสตร์,แผนไทย

876 ซ้ือ ข้ำวสำร เดือน เม.ย.65 23,520.00 23,520.00 เฉพำะเจำะจง วสิำหกจิชุมชนแปรรูปข้ำวบ้ำนเนินตำมำก 23,520.00 วสิำหกจิชุมชนแปรรูปข้ำวบ้ำนเนินตำมำก 23,520.00 เกณฑ์รำคำ 0863 /2565  31 ม.ีค.65 1/25  29 เม.ย.65 โภชนศำสตร์
877 จ้ำง เหมำพนักงำนประกอบอำหำร เม.ย.65 21,120.00 21,120.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุวรรณำ มหำศำล 21,120.00 น.ส.สุวรรณำ มหำศำล 21,120.00 เกณฑ์รำคำ 0864 /2565  31 ม.ีค.65 1/2  2 พ.ค.65 โภชนศำสตร์
878 จ้ำง เหมำพนักงำนประกอบอำหำร เม.ย.65 21,120.00 21,120.00 เฉพำะเจำะจง นำงปิยะฉัตร  บุญเกดิ 21,120.00 นำงปิยะฉัตร  บุญเกดิ 21,120.00 เกณฑ์รำคำ 0865 /2565  31 ม.ีค.65 1/15  2 พ.ค.65 โภชนศำสตร์
879 จ้ำง เหมำบริกำรพนักงำนข่วยเหลือคนไข้ เม.ย.65 10,752.00 10,752.00 เฉพำะเจำะจง นำงรุ้งลำวลัย ์ศิริคุณ 10,752.00 นำงรุ้งลำวลัย ์ศิริคุณ 10,752.00 เกณฑ์รำคำ 0866 /2565  31 ม.ีค.65 1/2  2 พ.ค.65 ER
880 จ้ำง เหมำผู้ช่วยนำยช่ำงเทคนิค เม.ย.65 7,616.00 7,616.00 เฉพำะเจำะจง นำยค ำรณ โตเขียว 7,616.00 นำยค ำรณ โตเขียว 7,616.00 เกณฑ์รำคำ 0867 /2565  31 ม.ีค.65 1/2  29 เม.ย.65 พัสดุ
881 จ้ำง เหมำพนักงำนท ำควำมสะอำด เม.ย.65 7,168.00 7,168.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ขวญัเรียม ศรีถัน 7,168.00 น.ส.ขวญัเรียม ศรีถัน 7,168.00 เกณฑ์รำคำ 0868 /2565  31 ม.ีค.65 1/2  29 เม.ย.65 แม่บ้ำน
882 จ้ำง เหมำบริกำรแพทยท์ั่วไป  เดือน เม.ย.65 67,920.00 67,920.00 เฉพำะเจำะจง นำงพนิดำ บุญเสถียรวงศ์ 67,920.00 นำงพนิดำ บุญเสถียรวงศ์ 67,920.00 เกณฑ์รำคำ 0869 /2565  31 ม.ีค.65 1/2  29 เม.ย.65 OPD
883 จ้ำง เหมำพนักงำนส ำหรับซักผ้ำ เม.ย.65 4,608.00 4,608.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมพล ชื่นบุญธรรม 4,608.00 นำยสมพล ชื่นบุญธรรม 4,608.00 เกณฑ์รำคำ 0870 /2565  31 ม.ีค.65 1/1  29 เม.ย.65 ซักฟอก
884 จ้ำง เหมำบริกำรซ่อมตู้เยน็ ขนำด 50 คิว จ ำนวน 1 งำน 1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยพรพนม ปู่นำค 1,800.00 นำยพรพนม ปู่นำค 1,800.00 เกณฑ์รำคำ 0871 /2565  31 ม.ีค.65  1/5  31 ม.ีค.65 เภสัชกรรม
885 ซ้ือ วสัดุไฟฟ้ำ 7 รำยกำร 5,413.13 5,413.13 เฉพำะเจำะจง บ.บูรพำพัฒน์อนิเตอร์เทรด จ. 5,413.13 บ.บูรพำพัฒน์อนิเตอร์เทรด จ. 5,413.13 เกณฑ์รำคำ 0872 /2565  31 ม.ีค.65 BUIT65-184  5 เม.ย.65 ซ่อมบ ำรุง
886 จ้ำง ล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ 2 รำยกำร 4,494.00 4,494.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 4,494.00 บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 4,494.00 เกณฑ์รำคำ 0873 /2565  31 ม.ีค.65 IV6504035  21 เม.ย.65 จิตเวช,แผนไทย
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แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
โรงพยาบาลพานทอง
ปีงบประมาณ  2565

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือ/จ้ำง

887 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 1- 6 เม.ย.65 37,465.50 37,465.50 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 37,465.50 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 37,465.50 เกณฑ์รำคำ 0874 /2565  31 ม.ีค.65  1 / 30  6 เม.ย.65 โภชนศำสตร์
888 ซ้ือ วสัดุเพื่อซ่อม 23 รำยกำร 7,639.80 7,639.80 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชียพำนทองค้ำวสัดุ จ. 7,639.80 บ.เอเชียพำนทองค้ำวสัดุ จ. 7,639.80 เกณฑ์รำคำ 0875 /2565  31 ม.ีค.65 6504001  1 เม.ย.65 ซ่อมบ ำรุง
889 จ้ำง เหมำบริกำรซ่อมโทรศัพทภ์ำยใน จ ำนวน 1 รำยกำร 4,900.00 4,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยบ ำรุง ทองโต 4,900.00 นำยบ ำรุง ทองโต 4,900.00 เกณฑ์รำคำ 0876 /2565  31 ม.ีค.65  18 /5  31 ม.ีค.65 คลินิกพิเศษ
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