รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

1

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

2,560.00

2,560.00

-

-

2

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

12,750.00

12,750.00

-

-

3

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

90,000.00

38,000.00

4

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

7,200.00

7,200.00

5

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

39,780.00

35,310.00

4,470.00

11.24

6

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

7,250.00

7,050.00

200.00

2.76

7

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

14,850.00

8,550.00

6,300.00

42.42

8

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

12,800.00

11,600.00

1,200.00

9.38

9

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

13,340.00

11,332.00

2,008.00

15.05

10

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

71,000.00

50,136.00

20,864.00

29.39

11

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

10,274.40

10,015.20

259.20

2.52

12

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

12,091.00

12,091.00

13

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

16,000.00

13,000.00

3,000.00

18.75

14

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,800.00

4,700.00

2,100.00

30.88

15

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

2,400.00

2,040.00

360.00

15.00

16

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

29,960.00

29,960.00

52,000.00
-

-

-

57.78
-

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จํากัด
ราคา 2,560.00 บาท
กองควบคุมยาเสพติด
ราคา 12,750.00 บาท
บ.โปลิฟาร์ม จํากัด
ราคา 38,000.00 บาท
บ.สหแพทย์เภสัช จํากัด
ราคา 7,200.00 บาท
บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา
ราคา 35,310.00 บาท
บ.โอสถอินเตอร์ จํากัด
ราคา 7050.00 บาท
บ.Healthy Me จํากัด
ราคา 8,550.00 บาท
บ.ไบโอฟาร์ม จํากัด
ราคา 11,600.00 บาท
บ.วี.แอนด์.วี. จํากัด
ราคา 11,332.00 บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 50,136.00 บาท
บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน
ราคา 10,015.20 บาท
บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา
ราคา 12,091.00 บาท
บ.โอสถอินเตอร์ จํากัด
ราคา 9,000.00 บาท
บ. ซีฟาร์ม จํากัด
ราคา 4,700.00 บาท
แสงไทยเมดิคอล จํากัด
ราคา 2,040.00 บาท
บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา
ราคา 29,960.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

17

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,060.00

4,800.00

1,260.00

20.79

18

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

144,240.00

62,150.00

82,090.00

56.91

19

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

61,900.00

36,540.00

25,360.00

40.97

20

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

39,590.00

35,810.00

3,780.00

9.55

21

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

93,840.00

93,840.00

22

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

11,140.00

10,780.00

360.00

3.23

23

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

12,510.00

12,000.00

510.00

4.08

24

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,850.00

3,800.00

3,050.00

44.53

25

จัดซื้อวัสดุชันสูตร

เฉพาะเจาะจง

97,470.00

97,470.00

-

-

26

จัดซื้อวัสดุชันสูตร

เฉพาะเจาะจง

56,080.00

56,080.00

-

-

27

จัดซื้อวัสดุชันสูตร

เฉพาะเจาะจง

48,850.00

48,850.00

-

-

28

จัดซื้อวัสดุชันสูตร

เฉพาะเจาะจง

29,318.00

29,318.00

-

-

29

จัดซื้อวัสดุชันสูตร

เฉพาะเจาะจง

11,372.00

11,372.00

-

-

30

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

5,640.00

3,600.00

2,040.00

36.17

31

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

40,200.00

36,808.00

3,392.00

8.44

32

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

19,200.00

12,600.00

6,600.00

34.38

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บ.แก้วมังกรเภสัช จํากัด
ราคา 4,800.00 บาท
บ.โปลิฟาร์ม จํากัด
ราคา 62,150.00 บาท
บ.สหแพทย์เภสัช จํากัด
ราคา 36,540.00 บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 35,810.00 บาท
บ.COSMA Trading CO
ราคา 93,840.00 บาท
บ.ศรีประสิทธิ(์ SPS) โอสถ
ราคา 15,800.00 บาท
บ. BIOGENETECH
ราคา 12,000.00 บาท
บ.แอตแลนต้า จํากัด
ราคา 38,000.00 บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
ราคา 97,470.00 บาท
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากัด
ราคา 56,080.00 บาท
บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด
ราคา 48,850.00 บาท
บริษัท แอฟฟินิเท็ค จํากัด
ราคา 29,318.00 บาท
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จํากัด
ราคา 11,372.00 บาท
บ.Healthy Me จํากัด
ราคา 3,600.00 บาท
บ.DIETHELM KELLER
ราคา 36,808.00 บาท
บ. มาซา แลบ จํากัด
ราคา 12,600.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

33

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,800.00

4,622.40

177.60

3.70

34

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

17,562.00

13,062.00

4,500.00

25.62

35

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

41,300.00

38,500.00

2,800.00

6.78

36

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

21,770.00

19,502.00

2,268.00

10.42

37

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

145,000.00

80,332.00

64,668.00

44.60

38

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

7,890.18

7,890.18

39

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

11,392.00

5,546.88

5,845.12

51.31

40

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,000.00

3,200.00

2,800.00

46.67

41

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,340.00

3,520.00

820.00

18.89

42

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

30,000.00

25,000.00

5,000.00

16.67

43

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,480.00

6,480.00

-

-

44

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

2,550.00

2,550.00

-

-

45

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

131,360.00

85,966.00

45,394.00

34.56

46

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,720.00

4,280.00

440.00

9.32

47

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,560.00

6,560.00

-

-

48

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,275.00

4,269.30

5.70

0.13

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จํากัด
ราคา 4,622.40 บาท
บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จํากัด
ราคา 13,062.00 บาท
บ.BIOVALYS จํากัด
ราคา 38,500.00 บาท
บ.วี.แอนด์.วี. จํากัด
ราคา 19,502.00 บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 80,332.00 บาท
บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จํากัด
ราคา 7,890.18 บาท
บ.DIETHELM KELLER
ราคา 5,546.88 บาท
บ.ฟาร์มาดิกา จํากัด
ราคา 3,200.00 บาท
บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จํากัด
ราคา 3,520.00 บาท
บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง
ราคา 25,000.00 บาท
บ.พนาพัฒน์ จํากัด
ราคา 6,480.00 บาท
บ.พาตาร์แลบ จํากัด
ราคา 2,550.00 บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 85,966.00 บาท
บ.สยามฟาร์มาซูติคัล
ราคา 4,280.00 บาท
บ.Healthy Me จํากัด
ราคา 6,560.00 บาท
บ. JS Vision
ราคา 4,269.30 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

49

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

45,100.00

27,000.00

18,100.00

40.13

50

เฉพาะเจาะจง

488,740.00

488,740.00

-

-

51

จ้างเหมาบริการ ตรวจวิเคราะห์
ทางเคมีคลินิก (ไม่รวมบุคลากร)
จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

12,377.20

12,377.20

-

-

52

จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

4,119.50

4,119.50

-

-

53

จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

3,439.92

3,439.92

-

-

54

จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

21,774.00

21,774.00

-

-

55

จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

2,280.00

2,280.00

-

-

56

จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

2,250.00

2,250.00

-

-

57

จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

10,380.00

10,380.00

-

-

58

จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

6,250.00

6,250.00

-

-

59

จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

3,540.00

3,540.00

-

-

60

จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00

-

-

61

จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

20,015.00

20,015.00

-

-

62

จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

3,315.00

3,315.00

-

-

63

จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

21,110.00

21,110.00

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บ.สหแพทย์เภสัช จํากัด
ราคา 27,000.00 บาท
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากัด
ราคา 488,740.00 บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
ราคา 12,377.20 บาท
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด
ราคา 4,119.50 บาท
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จํากัด
ราคา 3,439.92 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 21,774.00 บาท
หจก.ทีทีเมด
ราคา 2,280.00 บาท
บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จํากัด
ราคา 2,250.00 บาท
บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จํากัด
ราคา 10,380.00 บาท
บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด
ราคา 6,250.00 บาท
บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จํากัด
ราคา 3,540.00 บาท
บริษัท ไซเอนซ์เมด จํากัด
ราคา 3,000.00 บาท
บริษัท ไทยก๊อส จํากัด
ราคา 20,015.00 บาท
บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จํากัด
ราคา 3,315.00 บาท
หจก.เวชสิน
ราคา 21,110.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

64

จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

เฉพาะเจาะจง

2,000.00

2,000.00

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

-

-

ร้ายไทยเจริญการยาง
ราคา 2,000.00 บาท

65

จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

เฉพาะเจาะจง

5,360.00

5,360.00

-

-

บ้านเหล่าการช่าง (ช่างตี๋)
ราคาที่เสนอ 5,360.00 บาท

66

จ้างเหมาบริการ ขนย้ายขยะติดเชื้อไป
เผาทําลาย

เฉพาะเจาะจง

6,633.00

6,633.00

-

-

67

จัดซื้อวัสดุอื่น

เฉพาะเจาะจง

1,950.00

1,950.00

68

จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

4,000.00

995.00

3,005.00

75.13

69

จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

1,500.00

1,350.00

150.00

10.00

70

จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

7,350.00

6,675.00

675.00

9.18

71

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

65,000.00

40,500.00

24,500.00

37.69

72

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

65,000.00

40,500.00

24,500.00

37.69

73

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

65,000.00

40,500.00

24,500.00

37.69

74

จ้างเหมาบริการ ซ่อมครุภัณฑ์
การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

7,383.00

7,383.00

-

-

-

ส.เรืองโรจน์สระบุรี
ราคา 6,633.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 1,950.00 บาท
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ราคา 995.00 บาท
บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด
ราคา 1,350.00 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 6,675.00 บาท
น้ําปายเปเปอร์ฟอร์ม
ราคา 25,000.00 บาท
ซีเอ็น เมดิคอล
ราคา 9,000.00 บาท
บริษัท เอ.ที.พี.อินเตอร์เมดิคอล จํากัด
ราคา 6,500.00 บาท
บริษัท นําวิวัฒน์การช่าง (1992) จํากัด
ราคา 7,383.00 บาท

75

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

5,380.00

5,380.00

-

-

76

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

7,000.00

7,000.00

-

-

77

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

129.00

129.00

-

-

78

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

1,350.00

1,350.00

-

-

บจก. รุ่งทรัพย์ วอเตอร์เวอร์ค 1994

ราคา 5,380.00 บาท
บริษัท ลัคคลีนนิ่ง ซัพพลาย จํากัด
ราคา 7,000.00 บาท
ร้านบ้านเหล่าคาร์แคร์
ราคา 129.00 บาท
บจก.สุขใจเอ็ม แอนด์ เอ็ม
ราคา 1,350.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

79

จัดซื้อวัสดุการเกษตร

เฉพาะเจาะจง

300.00

300.00

-

-

80

จัดซื้อวัสดุการเกษตร

เฉพาะเจาะจง

560.00

560.00

-

-

81

จัดซื้อวัสดุอื่นๆ

เฉพาะเจาะจง

1,100.00

1,100.00

-

-

82

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

909.50

909.50

-

-

83

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

1,797.00

1,797.00

-

84

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

74,880.00

72,960.00

1,920.00

2.56

85

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

18,030.00

13,622.00

4,408.00

24.45

86

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

10,800.00

9,000.00

1,800.00

16.67

87

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

3,920.00

3,920.00

88

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

41,250.00

15,300.00

25,950.00

62.91

89

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

8,800.00

7,120.00

1,680.00

19.09

90

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

10,287.00

8,566.00

1,721.00

16.73

91

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

27,600.00

27,600.00

-

-

92

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

8,000.00

8,000.00

-

-

93

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

17,900.00

14,766.00

3,134.00

17.51

94

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

12,950.00

7,250.00

5,700.00

44.02

-

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
นางบัวจันทร์ โพธิสา
ราคา 300.00 บาท
ร้านแสงจันทร์
ราคา 560.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 1,100.00 บาท
บจก. รุ่งทรัพย์ วอเตอร์เวอร์ค 1994

ราคา 909.50 บาท
บจก.สยามแม็คโคร
ราคา 1,797.00 บาท
บ.COSMA Trading CO
ราคา 72,960.00 บาท
บ.ศรีประสิทธิ(์ SPS) โอสถ
ราคา 13,622.00 บาท
ห.จ.ก. เลิศสิงห์เภสัชกรรม
ราคา 9,000.00 บาท
บ.แอล.บี.เอส. แลบฯ
ราคา 3,920.00 บาท
บ. PREMED Co Ltd
ราคา 15,300.00 บาท
บ.โอสถอินเตอร์ จํากัด
ราคา 7,120.00 บาท
บ.แอตแลนติค จํากัด
ราคา 8,566.00 บาท
บ.ไบโอฟาร์ม จํากัด
ราคา 27,600.00 บาท
บ. มาซา แลบ จํากัด
ราคา 8,000.00 บาท
บ.DIETHELM KELLER
ราคา 14,766.00 บาท
บ.Healthy Me จํากัด
ราคา 7,250.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

95

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

7,960.00

6,750.00

1,210.00

15.20

96

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

35,354.00

28,498.00

6,856.00

19.39

97

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

2,940.00

2,940.00

98

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

25,710.00

22,982.00

2,728.00

10.61

99

จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

48,122.00

34,900.00

13,222.00

27.48

100 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

80,649.00

52,649.00

28,000.00

34.72

101 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

93,300.00

40,790.00

52,510.00

56.28

102 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

1,873.00

1,873.00

-

-

103 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

9,493.50

9,493.50

-

-

104 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

เฉพาะเจาะจง

12,417.25

12,417.25

-

-

105 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น

เฉพาะเจาะจง

19,855.00

19,855.00

-

-

106 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

1,960.00

1,960.00

-

-

107 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

995.10

995.10

-

-

-

-

108 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ

เฉพาะเจาะจง

8,550.00

8,550.00

-

-

109 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ

เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00

-

-

110 จัดซื้อวัสดุการเกษตร

เฉพาะเจาะจง

1,630.00

1,630.00

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บ.T.Man pharma
ราคา 6,750.00 บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 28,498.00 บาท
บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จํากัด
ราคา 2,940.00 บาท
บ.วี.แอนด์.วี. จํากัด
ราคา 22,982.00 บาท
บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง
ราคา 34,900.00 บาท
บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน
ราคา 52,649.00 บาท
บ.โปลิฟาร์ม จํากัด
ราคา 40,790.00 บาท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด
ราคา 1,873.00 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด
ราคา 9,493.50 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด
ราคา 12,417.25 บาท
บจก.บางกอกเมดิคอล ซอฟต์แวร์
ราคา 19,855.00 บาท
บจก.วิทวัสการค้า
ราคา 1,960.00 บาท
บจก. รุ่งทรัพย์ วอเตอร์เวอร์ค 1994

ราคา 909.50 บาท
ร้านบุญแก้วตา
ราคา 8,550.00 บาท
นายบุญเสริม วันดี
ราคา 3,000.00 บาท
หจก.รวมสินชื่นชอบ
ราคา 1,630.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

111 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

160.00

160.00

-

-

112 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ

เฉพาะเจาะจง

3,300.00

3,300.00

-

-

113 จัดซื้อวัสดุการเกษตร

เฉพาะเจาะจง

1,200.00

1,200.00

-

-

114 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

990.00

990.00

-

-

115 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

1,138.00

1,138.00

-

-

116 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

เฉพาะเจาะจง

3,800.00

3,800.00

-

-

117 จัดซื้อวัสดุการเกษตร

เฉพาะเจาะจง

1,400.00

1,400.00

-

-

118 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

1,755.00

1,755.00

-

-

119 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เฉพาะเจาะจง

14,000.00

8,800.00

120 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

19,000.00

19,000.00

121 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

6,000.00

3,600.00

2,400.00

40.00

122 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เฉพาะเจาะจง

3,800.00

3,200.00

600.00

15.79

123 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

2,925.00

2,925.00

-

-

124 จัดซื้อวัสดุชันสูตร

เฉพาะเจาะจง

42,920.00

42,920.00

-

-

125 จัดซื้อวัสดุชันสูตร

เฉพาะเจาะจง

4,500.00

4,500.00

-

-

126 จัดซื้อวัสดุชันสูตร

เฉพาะเจาะจง

19,250.00

19,250.00

-

-

5,200.00
-

37.14
-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บจก.สหทรัพย์ทวีก่อสร้าง
ราคา 160.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 3,300.00 บาท
นายรัฐพล สุริยเสน
ราคา 1,200.00 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด
ราคา 990.00 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด
ราคา 1,138.00 บาท
ร้านสากลการเกษตร 2016
ราคา 3,800.00 บาท
ร้านพลภัณฑ์เครื่องมือไฟฟ้า
ราคา 1,400.00 บาท
บจก.สยามแม็คโคร
ราคา 1,755.00 บาท
ร้านไทยเจริญการยาง
ราคา 8,800.00 บาท
บริษัท เมดิก้า แพ็คกิ้ง จํากัด
ราคา 19,000.00 บาท
หจก.ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท จํากัด
ราคา 3,600.00 บาท
บ้านเหล่าการช่าง (ช่างตี๋)
ราคา 3,200.00 บาท
บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จํากัด
ราคา 2,925.00 บาท
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากัด
ราคา 42,920.00 บาท
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จํากัด
ราคา 4,500.00 บาท
บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด
ราคา 19,250.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

127 จัดซื้อวัสดุชันสูตร

เฉพาะเจาะจง

5,190.00

5,190.00

-

-

128 จ้างเหมาบริการ ขนย้ายขยะติดเชื้อไป
เผาทําลาย

เฉพาะเจาะจง

12,958.00

12,958.00

-

-

129 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

1,850.00

1,850.00

-

-

130 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

1,900.00

1,900.00

-

-

131 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

6,420.00

6,420.00

-

-

132 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

45,000.00

45,000.00

-

-

133 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

2,500.00

2,500.00

-

-

134 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
135 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
136 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

4,135.55

4,135.55

-

-

เฉพาะเจาะจง

3,847.19

3,847.19

-

-

เฉพาะเจาะจง

6,150.00

6,150.00

-

-

137 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

8,110.00

8,110.00

-

-

138 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

3,700.00

3,504.00

139 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
140 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

21,730.10

21,730.10

เฉพาะเจาะจง

4,800.00

4,622.40

196.00
177.60

5.30
3.70

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จํากัด
ราคา 5,190.00 บาท
หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี
ราคา 12,958.00 บาท
บริษัท ทีวี (ไทยแลนด์) จํากัด
ราคา 1,850.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 1,900.00 บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
ราคา 6,420.00 บาท
บริษัท ทันตสยาม จํากัด
ราคา 45,000.00 บาท
สหอีเล็คโทรสิคส์
ราคา 2,500.00 บาท
บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส จํากัด
ราคา 4,135.55 บาท
บริษัท โตโยต้าเชียงราย จํากัด
ราคา 3,847.19 บาท
หจก.เชียงรายโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป
ราคา 6,150.00 บาท
หจก.เชียงรายโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป
ราคา 8,110.00 บาท
บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด
ราคา 3,504.00 บาท
บริษัท โตโยต้าเชียงราย จํากัด
ราคา 21,730.10 บาท

บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จํากัด
ราคา 4,622.40 บาท

141 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

26,031.00

18,000.00

8,031.00

30.85

บ.COSMA Trading CO
ราคา 18,000.00 บาท

142 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

13,800.00

10,200.00

3,600.00

26.09

บ. PROSP Pharma Co.
ราคา 10,200.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

143 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

51,030.00

30,580.00

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

20,450.00

40.07

บ.สหแพทย์เภสัช จํากัด
ราคา 30,580.00 บาท

144 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,350.00

5,640.00

710.00

11.18

บ.T.N.P เฮลท์แคร์
ราคา 5,640.00 บาท

145 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

43,000.00

37,700.00

5,300.00

12.33

บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จํากัด
ราคา 37,700.00 บาท

146 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

13,690.00

5,632.00

8,058.00

58.86

บ.ภิญโญ ฟาร์มา
ราคา 5,632.00 บาท

147 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

9,425.00

9,350.00

75.00

0.80

บ.พาตาร์แลบ จํากัด
ราคา 9,350.00 บาท

148 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

2,140.00

2,000.00

140.00

6.54

UMEDA CO LTD
ราคา 2,000.00 บาท

149 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

38,890.00

37,713.20

1,176.80

3.03

องค์การเภสัชกรรม
ราคา 37,713.20 บาท

150 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

5,400.00

4,500.00

900.00

16.67

151 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

16,400.00

11,132.00

5,268.00

32.12

152 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

47,428.00

24,532.40

22,895.60

48.27

153 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

57,970.00

55,340.00

2,630.00

4.54

บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จํากัด
ราคา 4,500.00 บาท

บ. ซีฟาร์ม จํากัด
ราคา 11,132.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม
ราคา 24,532.40 บาท

บ.COSMA Trading CO
ราคา 55,340.00 บาท

154 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

2,439.60

2,400.00

39.60

1.62

UMEDA CO LTD
ราคา 2,400.00 บาท

155 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

31,400.00

29,532.00

1,868.00

5.95

บ.DIETHELM KELLER
ราคา 29,532.00 บาท

156 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

2,400.00

2,182.80

217.20

9.05

บ.DIETHELM KELLER
ราคา 2,182.80 บาท

157 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

11,105.00

10,700.00

405.00

3.65

บ.แอล.บี.เอส. แลบฯ
ราคา 10,700.00 บาท

158 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

8,700.00

8,700.00

-

-

บ.แก้วมังกรเภสัช จํากัด
ราคา 8,700.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

159 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

20,500.00

20,500.00

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

-

-

บ. มาซา แลบ จํากัด
ราคา 20,500.00 บาท

160 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

114,300.00

69,040.80

45,259.20

39.60

บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน
ราคา 69,040.80 บาท

161 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

28,920.00

25,932.00

2,988.00

10.33

บ.วี.แอนด์.วี. จํากัด
ราคา 25,932.00 บาท

162 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,800.00

6,800.00

-

-

บ.เอ.เอ็น.บี.แลบฯ จํากัด
ราคา 6,800.00 บาท

163 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

5,356.00

3,800.00

1,556.00

29.05

บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จํากัด
ราคา 3,800.00 บาท

164 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

90,000.00

39,420.00

50,580.00

56.20

บ. PROSP Pharma Co.
ราคา 39,420.00 บาท

165 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,100.00

5,300.00

800.00

13.11

บ.T.Man pharma
ราคา 5,300.00 บาท

166 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

54,760.00

50,290.00

4,470.00

8.16

167 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

87,373.00

63,859.00

23,514.00

26.91

168 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

32,560.00

21,980.00

10,580.00

32.49

169 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

42,099.00

42,099.00

-

-

170 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

22,345.00

22,345.00

-

-

171 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

3,439.92

3,439.92

-

-

172 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

4,000.00

4,000.00

-

-

173 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

1,700.00

1,700.00

-

-

174 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

2,250.00

2,250.00

-

-

บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา
ราคา 50,290.00 บาท

องค์การเภสัชกรรม
ราคา 63,859.00 บาท

บ.ศรีประสิทธิ(์ SPS) โอสถ
ราคา 21,980.00 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 42,099.00 บาท
บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด
ราคา 22,345.00 บาท
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จํากัด
ราคา 3,439.92 บาท
บริษัท ไซเอนซ์เมด จํากัด
ราคา 4,000.00 บาท
บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด
ราคา 1,700.00 บาท
บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จํากัด
ราคา 2,250.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

175 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

8,920.00

8,920.00

-

-

176 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

13,803.00

13,803.00

-

-

177 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

23,301.90

23,301.90

-

-

178 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

20,520.00

20,520.00

-

-

179 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

1,400.00

1,400.00

-

-

180 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

10,200.00

10,200.00

-

-

181 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

8,080.00

8,080.00

-

-

182 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

25,660.00

25,660.00

-

-

183 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

เฉพาะเจาะจง

5,239.79

5,239.79

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หจก.ทีทีเมด
ราคา 8,920.00 บาท
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด
ราคา 13,803.00 บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
ราคา 23,301.90 บาท
บริษัท ไทยก๊อส จํากัด
ราคา 20,520.00 บาท
หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต
ราคา 1,400.00 บาท
บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จํากัด
ราคา 10,200.00 บาท
บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จํากัด
ราคา 8,080.00 บาท
หจก.เวชสิน
ราคา 25,660.00 บาท
บริษัท โตโยต้าเชียงราย จํากัด
ราคาที่เสนอ 5,239.79 บาท

184 จ้างเหมาบริการ ปรับปรุงระบบและ
ติดตั้งถังกรองน้ํา

เฉพาะเจาะจง

37,557.00

37,557.00

-

-

185 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

32,520.00

32,520.00

-

-

186 จัดซื้อวัสดุชันสูตร

เฉพาะเจาะจง

3,380.00

3,380.00

-

-

187 จัดซื้อวัสดุชันสูตร

เฉพาะเจาะจง

3,800.00

3,800.00

-

-

188 จัดซื้อวัสดุชันสูตร

เฉพาะเจาะจง

7,450.00

7,450.00

-

-

189 จัดซื้อวัสดุชันสูตร

เฉพาะเจาะจง

23,180.00

23,180.00

-

-

หจก.สิบทิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
ราคา 37,557.00 บาท
บริษัท โพสเฮลแคร์ จํากัด
ราคา 32,520.00 บาท
บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จํากัด
ราคา 3,380.00 บาท
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จํากัด
ราคา 3,800.00 บาท
บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด
ราคา 3,450.00 บาท
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากัด
ราคา 23,180.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

190 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

22,000.00

18,900.00

191 จ้างเหมาบริการ ขนย้ายขยะติดเชื้อไป
เผาทําลาย

เฉพาะเจาะจง

7,106.00

7,106.00

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ
3,100.00
-

14.09
-

192 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เฉพาะเจาะจง

8,800.00

8,800.00

-

-

193 จ้างเหมาบบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
194 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

550.00

550.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

1,338.50

1,338.50

-

-

195 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

44,392.52

44,392.52

-

-

196 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

47,000.00

47,000.00

-

-

197 จ้างเหมาบริการ

เฉพาะเจาะจง

3,500.00

3,500.00

-

-

198 จ้างเหมาบริการ

เฉพาะเจาะจง

4,200.00

4,200.00

-

-

199 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

27,750.45

27,750.45

-

-

200 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

12,800.00

12,800.00

-

-

201 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

2,996.00

2,996.00

-

-

202 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

33,189.50

33,189.50

-

-

203 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

20,200.00

20,200.00

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิคคอมพิวเตอร์
ราคา 18,900.00 บาท
หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี
ราคา 7,106.00 บาท
ร้านไทยเจริญการยาง
ราคา 8,800.00 บาท
บ้านเหล่าการช่าง
ราคาที่เสนอ 550.00 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด
ราคา 1,338.50 บาท
หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท์ เซลล์ แอนด์
เซอร์วิส
ราคา 44,392.52 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 47,000.00 บาท
บริษัท ไบโอพลัส เมดิคอล จํากัด
ราคา 3,500.00 บาท
บริษัท เชียงใหม่ แคลิเบรชั่น จํากัด
ราคา 4,200.00 บาท
หจก.เชียงใหม่กฤษฎาการช่าง
ราคา 27,750.45 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 12,800.00 บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

ราคา 2,996.00 บาท
เพาเวอร์บาย
ราคา 33,189.50 บาท
หจก.พี เอ็ม ที เจริญเครื่องมือแพทย์
ราคา 20,200.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

204 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

36,641.00

36,641.00

-

-

205 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

2,000.00

2,000.00

-

-

206 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

1,040.00

1,040.00

-

-

207 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

13,380.00

13,380.00

-

-

208 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

15,335.00

15,335.00

-

-

209 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

17,130.70

17,130.70

-

-

210 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

4,000.00

4,000.00

-

-

211 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

18,045.00

18,045.00

-

-

212 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

3,200.00

3,200.00

-

-

213 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

8,000.00

8,000.00

-

-

214 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

25,545.00

25,545.00

-

-

215 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

4,250.00

4,250.00

-

-

216 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

19,550.00

19,550.00

-

-

217 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

2,590.00

2,590.00

-

-

218 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น

เฉพาะเจาะจง

2,575.00

2,575.00

-

-

219 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ

เฉพาะเจาะจง

7,410.00

7,410.00

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 36,641.00 บาท
บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จํากัด
ราคา 2,000.00 บาท
บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด

ราคา 1,040.00 บาท
บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จํากัด
ราคา 13,380.00 บาท
บริษัท ไทยก๊อส จํากัด
ราคา 15,335.00 บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
ราคา 17,130.70 บาท
บริษัท ไซเอนซ์เมด จํากัด
ราคา 4,000.00 บาท
หจก.เวชสิน
ราคา 18,045.00 บาท
หจก.ทีทีเมด
ราคา 3,200.00 บาท
บริษัท ทันตสยาม จํากัด
ราคา 8,000.00 บาท
บริษัท วี อาร์ ดี เด้นท์ จํากัด
ราคา 25,545.00 บาท
บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด
ราคา 4,250.00 บาท
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ราคา 19,550.00 บาท
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
ราคา 2,590.00 บาท
ร้านสิกขนันท์
ราคา 2,575.00 บาท
ร้านบุญแก้วตา
ราคา 7,410.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

220 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

1,332.15

1,332.15

-

-

221 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

1,000.00

1,000.00

-

-

222 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

เฉพาะเจาะจง

360.00

360.00

-

-

223 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

2,350.00

2,350.00

-

-

224 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

3,820.00

3,820.00

-

-

225 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ

เฉพาะเจาะจง

7,800.00

7,800.00

-

-

226 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

2,326.50

2,326.50

-

-

227 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

7,584.75

7,584.75

-

-

228 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

537.00

537.00

-

-

229 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

4,120.00

4,120.00

-

-

230 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

630.00

630.00

-

-

231 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

3,289.00

3,289.00

-

-

232 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

1,775.00

1,775.00

-

-

233 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ

เฉพาะเจาะจง

2,000.00

2,000.00

-

-

234 จัดซื้อวัสดุการเกษตร

เฉพาะเจาะจง

150.00

150.00

-

-

235 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

1,797.00

1,797.00

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านชุมพลอิเล็คทรอนิกส์
ราคา 1,332.15 บาท
บจก.วิทวัสการค้า
ราคา 1,000.00 บาท
ร้านฮานิดีไซน์
ราคา 360.00 บาท
หจก.พีพีแอลฯ
ราคา .00 บาท
หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนคิ คอมพิวเตอร์

ราคา .00 บาท
บจก.เวิลด์เคมีคอลฯ
ราคา 7,800.00 บาท
บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
ราคา 2,326.50 บาท
บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
ราคา 7,584.75 บาท
บจก. สยามโกลบอลเฮ้าส์
ราคา 537.00 บาท
หจก.เพิ่มทรัพย์ไพบูลย์
ราคาที่เสนอ 4,120.00 บาท
ร้านสินไพศาล
ราคา 630.00 บาท
ร้านสินไพศาล
ราคา 3,289.00 บาท
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
ราคา 1,775.00 บาท
นายบุญเสริม วันดี
ราคา 2,000.00 บาท
ร้านสุนทรการเกษตร
ราคา 150.00 บาท
บจก.แม็คโคร
ราคา 1,797.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

236 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

4,812.48

4,812.48

-

-

237 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

1,470.00

1,470.00

-

-

238 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

3,520.00

3,520.00

-

-

239 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

1,657.75

1,657.75

-

-

240 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

3,000.00

2,500.00

241 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

1,712.00

1,712.00

500.00
-

16.67
-

242 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

6,100.00

4,990.00

1,110.00

18.20

243 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

13,200.00

13,000.00

200.00

1.52

244 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

36,000.00

33,812.00

2,188.00

6.08

245 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

44,000.00

44,000.00

15,000.00

-

246 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เฉพาะเจาะจง

50,000.00

35,000.00

30.00

247 จ้างเหมาบริการ

เฉพาะเจาะจง

69,000.00

69,000.00

-

-

248 จ้างเหมาบริการ ขนย้ายขยะติดเชื้อไป
เผาทําลาย

เฉพาะเจาะจง

9,647.00

9,647.00

-

-

249 จ้างเหมาบริการ

เฉพาะเจาะจง

32,000.00

32,000.00

-

-

250 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

8,930.00

8,930.00

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บจก.นอร์ทเทิร์นฯ
ราคา 4,812.48 บาท
บจก.วิทวัสการค้า
ราคา 1,470.00 บาท
หจก.พีพีแอลฯ
ราคา 3,520.00 บาท
บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
ราคา 1,657.75 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 2,500.00 บาท
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

ราคา 1,712.00 บาท
บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
ราคา 4,990.00 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 13,000.00 บาท
บริษัท ส.แบตเตอรี่ เชียงราย จํากัด
ราคา 33,812.00 บาท
หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ

ราคา 44,000.00 บาท
หจก.เชียงรายการดับเพลิง
ราคา 35,000.00 บาท
หจก.มันทนา ผ้าม่าน
ราคา 69,000.00 บาท
หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี
ราคา 9,647.00 บาท
หจก.เพิ่มทรัพย์ไพบูลย์
ราคา 32,000.00 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 8,930.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

251 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

2,250.00

2,250.00

-

-

252 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

36,000.00

36,000.00

-

-

253 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

39,000.00

39,000.00

-

-

254 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

7,800.00

7,800.00

-

-

255 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

21,000.00

21,000.00

-

-

256 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เฉพาะเจาะจง

6,500.00

6,500.00

-

-

257 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

21,440.00

21,440.00

-

-

258 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

2,600.00

2,600.00

-

-

259 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

7,000.00

7,000.00

-

-

260 ค่าจ้างเหมาจัดทําบัตรเจ้าหน้าที่

เฉพาะเจาะจง

20,320.00

20,320.00

-

-

261 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

3,969.70

3,969.70

-

-

262 จัดซื้อวัสดุอื่น

เฉพาะเจาะจง

6,951.50

6,951.50

-

-

263 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

192.00

192.00

-

-

264 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

1,985.00

1,985.00

-

-

265 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

เฉพาะเจาะจง

3,800.00

3,800.00

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด
ราคา 2,250.00 บาท
หจก.เชียงรายโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป
ราคา 36,000.00 บาท
หจก.วี.อาร์.แสตนดาร์ด เยนเนอร์เรเตอร์
เซอร์วิส
ราคา 39,000.00 บาท
บริษัท เมดดิก้า จํากัด
ราคา 7,800.00 บาท
บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด
ราคา 21,000.00 น.
หจก.เชียงรายโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป
ราคา 6,500.00 บาท
หจก.เอสเอ็นเมดแคร์
ราคา 21,440.00 บาท
หจก.เชียงรายโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป
ราคา 2,600.00 บาท
หจก.เอสเอ็นเมดแคร์
ราคา 7,000.00 บาท

ร้านเอสซี่ ไอที การ์ด
ราคา 20,320.00 บาท
หจก.ไฟร์ เซฟเวอร์ เคมีคอล กรุ๊ป
ราคาที่ 3,969.70 บาท
บจก.เวิลด์ เคมีคอลฯ
ราคา 6,951.50 บาท
บจก.วิทวัสการค้า
ราคา 192.00 บาท
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
ราคา 1,๙85.00 บาท

ร้านสากลการเกษตร
ราคา 3,800.00 บาท

266 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

3,770.00

3,770.00

-

-

ร้านเอกบล็อค
ราคา 3,770.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

267 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

3,900.00

3,900.00

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

-

-

หจก.เชียงรายเทคโนคอม
ราคา 3,770.00 บาท

268 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

11,900.00

11,900.00

-

-

หจก.เพิ่มทรัพย์ไพบูลย์
ราคา 0.00 บาท

269 จัดซื้อวัสดุการเกษตร

เฉพาะเจาะจง

340.00

340.00

-

-

270 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

9,605.00

9,605.00

-

-

271 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

13,363.50

13,363.50

-

-

272 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

11,999.98

11,998.98

1.00

0.01

ร้านสิกขนันท์การเกษตร
ราคา 0.00 บาท
บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
ราคา 0.00 บาท
บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
ราคา 0.00 บาท

บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จํากัด
ราคา 11,998.98 บาท

273 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

25,200.00

25,198.50

1.50

0.01

บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จํากัด
ราคา 25,198.50 บาท

274 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

9,996.94

9,995.94

275 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

13,200.00

13,200.00

276 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

16,400.00

16,386.27

1.00
13.73

0.01

บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จํากัด

-

ราคา 9,995.94 บาท
บจก.วีอาร์พีเด้นท์
ราคา 13,200.00 บาท

0.08

บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จํากัด

277 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

14,240.00

6,933.60

7,306.40

51.31

278 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

18,050.00

15,050.00

3,000.00

16.62

279 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

52,230.00

35,110.00

17,120.00

32.78

280 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

29,500.00

27,500.00

2,000.00

6.78

281 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

26,500.00

18,318.40

8,181.60

30.87

282 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

8,075.00

6,500.00

1,575.00

19.50

ราคา 16,386.27 บาท
บ.DIETHELM KELLER
ราคา 6,933.60 บาท
บ.โอสถอินเตอร์ จํากัด
ราคา 15,050.00 บาท
บ.สหแพทย์เภสัช จํากัด
ราคา 35,110.00 บาท
บ.BIOVALYS จํากัด
ราคา 27,500.00 บาท
บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จํากัด
ราคา 18,318.40 บาท
บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จํากัด
ราคา 6,500.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

283 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

38,450.00

38,450.00

-

284 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

8,080.00

6,400.00

285 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,480.00

6,480.00

-

-

286 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

30,340.00

30,340.00

-

-

287 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

72,720.00

72,720.00

-

-

288 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

23,677.00

23,190.00

487.00

2.06

289 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

23,352.00

14,552.00

8,800.00

37.68

290 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,350.00

4,350.00

-

-

291 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

3,210.00

3,210.00

-

-

292 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

14,960.00

12,750.00

2,210.00

14.77

293 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

5,800.00

1,527.00

4,273.00

73.67

294 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

1,800.00

1,797.60

2.40

0.13

295 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

12,510.00

12,000.00

510.00

4.08

296 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

1,926.00

1,926.00

297 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

10,800.00

9,000.00

298 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,350.00

4,350.00

1,680.00

1,800.00
-

20.79

16.67
-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 38,450.00 บาท
บ.แก้วมังกรเภสัช จํากัด
ราคา 6,400.00 บาท
บ.พนาพัฒน์ จํากัด
ราคา 6,480.00 บาท
บ.ไบโอฟาร์ม จํากัด
ราคา 30,340.00 บาท
บ.COSMA Trading CO
ราคา 72,720.00 บาท
บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง
ราคา 23,190.00 บาท
บ.เมดไลน์ จํากัด
ราคา 14,552.00 บาท
บ.โปลิฟาร์ม จํากัด
ราคา 4,350.00 บาท
บ.สยามฟาร์มาซูติคัล
ราคา 3,210.00 บาท
บ.Healthy Me จํากัด
ราคา 12,750.00 บาท
บ.ภิญโญ ฟาร์มา
ราคา 1,527.00 บาท
บ.DIETHELM KELLER
ราคา 1,797.60 บาท
บ. BIOGENETECH
ราคา 12,000.00 บาท
บ.ฟาร์มาแลนด์ จํากัด
ราคา 1,926.00 บาท
ห.จ.ก. เลิศสิงห์เภสัชกรรม
ราคา 9,000.00 บาท
กองควบคุมยาเสพติด
ราคา 4,350.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

299 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

29,249.00

22,991.00

6,258.00

21.40

300 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

26,000.00

4,087.00

21,913.00

84.28

301 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

5,250.00

3,445.00

1,805.00

34.38

302 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

8,000.00

8,000.00

303 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

61,000.00

37,498.00

23,502.00

38.53

304 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

119,040.00

47,760.00

71,280.00

59.88

305 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

3,180.00

3,150.00

30.00

0.94

306 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

35,480.00

32,124.00

3,356.00

9.46

307 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

32,046.00

22,800.00

9,246.00

28.85

308 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

37,324.00

36,500.00

824.00

2.21

309 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

25,600.00

16,800.00

8,800.00

34.38

310 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

14,830.20

14,830.20

-

-

311 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,640.00

4,640.00

-

-

312 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

9,650.00

9,500.00

150.00

1.55

313 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,160.00

4,000.00

160.00

3.85

314 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

9,800.00

9,800.00

-

-

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 22,991.00 บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 4,087.00 บาท
บ.PHARMA INOVA
ราคา 3,445.00 บาท
บ.แก้วมังกรเภสัช จํากัด
ราคา 8,000.00 บาท
บ.สหแพทย์เภสัช จํากัด
ราคา 37,498.00 บาท
บ. PROSP Pharma Co.
ราคา 47,760.00 บาท
บ.แอล.บี.เอส. แลบฯ
ราคา 3,150.00 บาท
บ.วี.แอนด์.วี. จํากัด
ราคา 32,124.00 บาท
บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง
ราคา 22,800.00 บาท
บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จํากัด
ราคา 36,500.00 บาท
บ. มาซา แลบ จํากัด
ราคา 16,800.00 บาท
บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จํากัด
ราคา 14,830.20 บาท
บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จํากัด
ราคา 4,640.00 บาท
บ.พาตาร์แลบ จํากัด
ราคา 9,500.00 บาท
บ.เมดิซีน ซัพพลาย จํากัด
ราคา 4,000.00 บาท
บ.T.Man pharma
ราคา 9,800.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

315 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

1,950.00

1,950.00

-

-

316 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,260.00

4,260.00

-

-

317 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

56,160.00

52,375.20

3,784.80

6.74

318 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

56,160.00

54,720.00

1,440.00

2.56

319 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,600.00

5,250.00

1,350.00

20.45

320 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

45,850.00

40,553.00

5,297.00

11.55

321 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

29,960.00

29,960.00

322 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

3,600.00

3,060.00

540.00

15.00

323 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

3,882.00

2,420.00

1,462.00

37.66

324 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

14,520.00

11,820.00

2,700.00

18.60

325 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

15,890.00

12,280.00

3,610.00

22.72

326 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

7,980.00

7,980.00

327 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

3,000.00

2,300.00

328 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

49,500.00

49,500.00

329 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

17,120.00

15,024.00

330 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,500.00

4,500.00

-

700.00
2,096.00
-

-

23.33
12.24
-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บ.MODERN PHARMA
ราคา 1,950.00 บาท
บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จํากัด
ราคา 4,260.00 บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 52,375.20 บาท
บ.COSMA Trading CO
ราคา 54,720.00 บาท
บ.T.Man pharma
ราคา 5,250.00 บาท
บ.DIETHELM KELLER
ราคา 40,553.00 บาท
บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา
ราคา 29,960.00 บาท
แสงไทยเมดิคอล จํากัด
ราคา 3,060.00 บาท
บ.สหแพทย์เภสัช จํากัด
ราคา 2,420.00 บาท
บ.โอสถอินเตอร์ จํากัด
ราคา 11,820.00 บาท
บ.ศรีประสิทธิ(์ SPS) โอสถ
ราคา 12,280.00 บาท
บ.โอสถอินเตอร์ จํากัด
ราคา 7,980.00 บาท
บ.Healthy Me จํากัด
ราคา 2,300.00 บาท
บ. PROSP Pharma Co.
ราคา 49,500.00 บาท
บ.วี.แอนด์.วี. จํากัด
ราคา 15,024.00 บาท
นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จํากัด
ราคา 4,500.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

331 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,151.00

4,000.00

151.00

3.64

332 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

10,100.00

8,000.00

2,100.00

20.79

333 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

66,456.00

45,486.72

20,969.28

31.55

334 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

123,500.00

85,497.40

38,002.60

30.77

335 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,480.00

6,480.00

336 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

25,500.00

19,800.00

337 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

5,300.00

5,300.00

-

-

338 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

25,704.00

25,704.00

-

-

339 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

56,000.00

56,000.00

-

-

340 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

3,600.00

3,600.00

-

-

341 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00

-

-

342 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

37,410.00

37,410.00

-

-

343 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

6,810.00

6,810.00

-

-

344 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

12,345.00

12,345.00

-

-

345 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

4,050.00

4,050.00

-

-

346 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

14,260.00

14,260.00

-

-

5,700.00

22.35

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
UMEDA CO LTD
ราคา 4,000.00 บาท
บ.แก้วมังกรเภสัช จํากัด
ราคา 8,000.00 บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 45,486.720 บาท
บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน
ราคา 85,497.40 บาท
บ.พนาพัฒน์ จํากัด
ราคา 6,480.00 บาท
บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จํากัด
ราคา 19,800.00 บาท
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จํากัด
ราคา 5,300.00 บาท
บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด
ราคา 25,704.00 บาท
เม็งรายเมดิคัลแล็บ
ราคา 56,000.00 บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
ราคา 3,600.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 3,000.00 บาท
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากัด

ราคา 37,410.00 บาท
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จํากัด
ราคา 6,810.00 บาท
บริษัท วี อาร์ พี เดนซ์ จํากัด
ราคา 12,345.00 บาท
บริษัท ทันตกรรม จํากัด
ราคา 4,050.00 บาท
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ราคา 14,260.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

347 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

9,390.00

9,390.00

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

-

-

348 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

15,490.00

15,490.00

-

-

349 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

2,754.18

2,754.18

-

-

350 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

15,873.45

15,873.45

-

-

351 จ้างเหมาบริการ จัดทําฟันปลอม

เฉพาะเจาะจง

15,190.00

15,190.00

-

-

352 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

7,704.00

7,704.00

-

-

353 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

3,439.92

3,439.92

-

-

354 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

20,660.00

20,660.00

-

-

355 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

7,000.00

7,000.00

-

-

356 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

29,005.00

29,005.00

-

-

357 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

32,344.00

32,344.00

-

-

358 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

21,300.00

21,300.00

-

-

359 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

1,870.00

1,870.00

-

-

360 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

5,700.00

5,700.00

-

-

บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จํากัด
ราคา 9,390.00 บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
ราคา 15,490.00 บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
ราคา 2,754.18 บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
ราคา 15,873.45 บาท
บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด
ราคา 15,190.00 บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
ราคา 7,704.00 บาท
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จํากัด
ราคา 3,439.92 บาท
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จํากัด
ราคา 20,660.00 บาท
บริษัท ไซเอนซ์เมด จํากัด
ราคา 7,000.00 บาท
บริษัท ไทยก๊อส จํากัด
ราคา 29,005.00 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 32,344.00 บาท
หจก.เวชสิน
ราคา 21,300.00 บาท
บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จํากัด
ราคา 1,870.00 บาท
บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จํากัด
ราคา 5,700.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

361 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

3,630.00

3,630.00

-

-

362 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

2,250.00

2,250.00

-

-

363 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

3,600.00

3,600.00

-

-

364 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

9,762.40

9,762.40

-

-

365 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

5,777.25

5,777.25

-

-

366 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

9,500.00

9,500.00

-

-

367 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

3,500.00

3,500.00

-

-

368 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

2,500.00

2,500.00

-

-

369 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

25,000.00

25,000.00

-

-

370 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

18,460.00

18,460.00

-

-

371 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

156,800.00

156,000.00

372 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

9,000.00

9,000.00

-

-

373 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

15,000.00

15,000.00

-

-

374 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

8,600.00

6,380.00

375 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

1,900.00

1,900.00

376 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

9,000.00

6,877.25

800.00

2,220.00
2,122.75

0.51

25.81
23.59

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บจก.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้
ราคา 3,630.00 บาท
บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จํากัด
ราคา 2,250.00 บาท
หจก.ทีทีเมด
ราคา 3,600.00 บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
ราคา 9,762.40 บาท
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด
ราคา 5,777.25 บาท
บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จํากัด
ราคา 9,500.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 3,500.00 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 2,500.00 บาท
บจก. ภัทราวดี อินเตอร์ เทรดดิ้ง
ราคา 25,000.00 บาท
บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
ราคา 18,460.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 156,000.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 9,000.00 บาท
นายจิระพงษ์ วันดี
ราคา 15,000 บาท
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จํากัด
ราคา 6,380.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 1,900.00 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด
ราคา 6,877.25 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

377 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

เฉพาะเจาะจง

1,680.00

1,680.00

-

-

378 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

2,410.00

2,410.00

-

-

379 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

1,785.00

1,785.00

-

-

380 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

เฉพาะเจาะจง

2,200.00

2,200.00

-

-

381 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

8,460.00

8,460.00

-

-

382 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

13,180.00

13,180.00

-

-

383 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

เฉพาะเจาะจง

100.00

100.00

-

-

384 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

4,689.75

4,689.75

-

-

385 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

1,775.00

1,775.00

-

-

386 จัดซื้อวัสดุการเกษตร

เฉพาะเจาะจง

340.00

340.00

-

-

387 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

952.30

952.30

-

-

388 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

33,425.00

33,425.00

-

-

389 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

450.00

450.00

-

-

390 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

880.00

880.00

-

-

391 จัดซื้อวัสดุการเกษตร

เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00

-

-

392 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

เฉพาะเจาะจง

1,700.00

1,700.00

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านฮานิดีไซน์
ราคา 1,680.00 บาท
บจก.วิทวัสการค้า
ราคา 2,410.00 บาท
บจก.แม็คโคร
ราคา 1,785.00 บาท
ร้านสิกขนันท์
ราคา 2,200.00 บาท
บจก.วิทวัสการค้า
ราคา 8,460.00 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 13,180.00 บาท
ร้านสิกขนันท์
ราคา 100.00 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด
ราคา 4,689.75 บาท
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
ราคา 1,775.00 บาท
ร้านสิกขนันท์การเกษตร
ราคา 340.00 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด
ราคา 952.30 บาท
บจก.สหทรัพย์ทวีก่อสร้าง
ราคา 33,425.00 บาท
ร้านเอกบล็อค
ราคา 450.00 บาท
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
ราคา 880.00 บาท
ร้านสุนทรการเกษตร
ราคา 400.00 บาท
นายชม ไชยประเสริฐ
ราคา 1,700.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

393 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

5,203.00

5,203.00

-

-

394 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

2,640.00

2,640.00

-

-

395 จัดซื้อวัสดุการเกษตร

เฉพาะเจาะจง

900.00

900.00

-

-

396 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

4,267.20

4,267.20

-

-

397 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

4,580.25

4,580.25

-

-

398 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

5,250.00

5,250.00

-

-

399 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

3,350.00

3,350.00

-

-

400 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

เฉพาะเจาะจง

26,400.00

26,400.00

-

-

401 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

41,250.00

15,300.00

25,950.00

62.91

402 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,800.00

4,700.00

2,100.00

30.88

403 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00

-

-

404 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

13,100.00

13,100.00

-

-

405 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

53,500.00

37,530.00

15,970.00

29.85

406 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,340.00

2,700.00

1,640.00

37.79

407 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

11,640.00

11,000.00

640.00

5.50

408 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

12,294.00

10,996.00

1,298.00

10.56

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด
ราคา 5,203.00 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด
ราคา 2,640.00 บาท
นายธนโชติ พูลเพิ่ม
ราคา 2,640.00 บาท
บจก.รุ่งทรัพย์ วอเตอร์เวิร์ค
ราคา 4,267.20 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด
ราคา 4,580.25 บาท

หจก.เพิ่มทรัพย์ไพบูลย์
ราคา 5,250.00 บาท
ร้านทรัพย์สุขสมบูรณ์
ราคา 5,250.00 บาท
นายเกรียงศักดิ์ ศรีลาวัลย์
ราคา 5,250.00 บาท
PREMED Pharma Plus co.
ราคา 15,300.00 บาท
บ. ซีฟาร์ม จํากัด
ราคา 4,700.00 บาท
บ.ภิญโญ ฟาร์มา
ราคา 3,000.00 บาท
บ.แก้วมังกรเภสัช จํากัด
ราคา 13,100.00 บาท
บ.สหแพทย์เภสัช จํากัด
ราคา 37,530.00 บาท
บ.เมดิซีน ซัพพลาย จํากัด
ราคา 2,700.00 บาท
บ.วี.แอนด์.วี. จํากัด
ราคา 11,000.00 บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 10,996.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

409 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

56,160.00

54,720.00

1,440.00

2.56

410 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

31,140.00

22,460.00

8,680.00

27.87

411 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

5,992.00

5,992.00

-

-

412 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,066.00

4,066.00

-

-

413 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,850.00

3,800.00

3,050.00

44.53

414 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

135,000.00

49,500.00

85,500.00

63.33

415 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

189,000.00

50,950.00

138,050.00

73.04

416 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

9,360.00

9,360.00

417 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

34,020.00

34,000.00

20.00

0.06

418 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

89,960.00

67,800.00

22,160.00

24.63

419 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

14,700.00

12,120.00

2,580.00

17.55

420 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

8,860.00

8,860.00

-

-

421 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

30,340.00

30,340.00

-

-

422 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

58,900.00

35,670.00

23,230.00

39.44

423 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

11,375.00

9,362.50

2,012.50

17.69

424 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,650.00

4,500.00

150.00

3.23

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บ.COSMA Trading CO
ราคา 54,720.00 บาท
บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง
ราคา 22,460.00 บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 5,992.00 บาท
บ.สยามฟาร์มาซูติคัล
ราคา 4,066.00 บาท
บ.แอตแลนต้า จํากัด
ราคา 3,800.00 บาท
บ. PROSP Pharma Co.
ราคา 49,500.00 บาท
บ.โปลิฟาร์ม จํากัด
ราคา 50,950.00 บาท
บ.Healthy Me จํากัด
ราคา 9,360.00 บาท
บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จํากัด
ราคา 34,000.00 บาท
บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง
ราคา 67,800.00 บาท
บ.แอตแลนติค จํากัด
ราคา 12,120.00 บาท
บ.แอล.บี.เอส. แลบฯ
ราคา 8,860.00 บาท
บ.ไบโอฟาร์ม จํากัด
ราคา 30,340.00 บาท
บ.สหแพทย์เภสัช จํากัด
ราคา 35,670.00 บาท
บ.DIETHELM KELLER
ราคา 9,362.50 บาท
บ.T.Man pharma
ราคา 4,500.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

425 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

39,780.00

35,310.00

4,470.00

426 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

18,770.00

18,770.00

427 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

29,190.00

18,190.00

11,000.00

37.68

428 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,350.00

5,640.00

710.00

11.18

429 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

106,600.00

56,366.00

50,234.00

47.12

430 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

60,300.00

55,212.00

5,088.00

8.44

431 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

7,030.00

6,410.00

620.00

8.82

432 จ้างเหมาบริการ กําจัดปลวก

เฉพาะเจาะจง

45,000.00

45,000.00

-

-

433 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

เฉพาะเจาะจง

8,000.00

8,000.00

-

-

434 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

เฉพาะเจาะจง

10,935.00

10,935.00

-

-

435 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

เฉพาะเจาะจง

8,380.00

8,380.00

-

-

436 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

เฉพาะเจาะจง

4,670.00

4,670.00

-

-

437 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

เฉพาะเจาะจง

69,950.00

69,950.00

-

-

-

11.24
-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บ. ซิลลิค ฟาร์มา
ราคา 35,310.00 บาท
บ.ศรีประสิทธิ(์ SPS) โอสถ
ราคา 18,770.00 บาท
บ.เมดไลน์ จํากัด
ราคา 18,190.00 บาท
บ.T.N.P เฮลท์แคร์
ราคา 5,640.00 บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 56,366.00 บาท
บ.DIETHELM KELLER
ราคา 55,212.00 บาท
บ. พารต้า แลป
ราคาที่เสนอ 6,410.00 บาท
บริษัท ซี.เค.กริฟฟิน จํากัด
ราคา 45,000.00 บาท
เม็งรายเมดิคัลแล็บ
ราคา 8,000.00 บาท
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จํากัด
ราคา 10,935.00 บาท
บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จํากัด
ราคา 8,380.00 บาท
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จํากัด
ราคา 4,670.00 บาท
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากัด

ราคาที่เสนอ 69,950.00 บาท
438 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

47,806.20

47,806.20

-

-

439 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

6,955.00

6,955.00

-

-

440 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

18,645.00

18,645.00

-

-

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

ราคา 47,806.20 บาท
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด
ราคา 6,955.00 บาท
หจก.ทีทีเมด
ราคา 18,645.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษัท ไทยก๊อส จํากัด
ราคา 57,540.00 บาท
บริษัท ไซเอนซ์เมด จํากัด
ราคา 13,000.00 บาท
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จํากัด
ราคา 44,040.00 บาท
บริษัท ฟาร์มมาแลนด์ (1982) จํากัด
ราคา 17,199.60 บาท
หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต
ราคา 1,400.00 บาท
บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จํากัด
ราคา 24,900.00 บาท
บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จํากัด
ราคา 14,400.00 บาท
บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด
ราคา 1,700.00 บาท
บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด
ราคา 22,850.00 บาท
หจก.เวชสิน
ราคา 45,825.00 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 85,063.00 บาท
หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
ราคา 515.00 บาท
บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
ราคา 4,990.00 บาท
บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
ราคา 6,400.00 บาท

441 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

57,540.00

57,540.00

-

-

442 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

13,000.00

13,000.00

-

-

443 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

44,040.00

44,040.00

-

-

444 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

17,199.60

17,199.60

-

-

445 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

1,400.00

1,400.00

-

-

446 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

24,900.00

24,900.00

-

-

447 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

14,400.00

14,400.00

-

-

448 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

1,700.00

1,700.00

-

-

449 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

22,850.00

22,850.00

-

-

450 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

45,825.00

45,825.00

-

-

451 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

85,063.00

85,063.00

-

-

452 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

515.00

515.00

-

-

453 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

6,500.00

4,990.00

1,510.00

23.23

454 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

6,600.00

6,400.00

200.00

3.03

455 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

6,420.00

6,420.00

-

-

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

456 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

10,000.00

10,000.00

-

-

ราคา 6,420.00 บาท
หจก.เชียงรายเทคโนคอม
ราคา 10,000.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

457 จ้างเหมาก่อสร้าง รั้วคอนกรีตบล๊อค

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

เฉพาะเจาะจง

208,500.00

199,600.00

8,900.00

4.27

458 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

E-Bidding

156,100.00

90,860.00

65,240.00

41.79

459 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

E-Bidding

840,500.00

573,785.00

266,715.00

31.73

460 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

3,100.00

3,100.00

-

-

461 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

11,240.00

11,240.00

-

-

462 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

8,100.00

8,100.00

-

-

463 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

21,127.00

21,127.00

-

-

464 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

750.00

750.00

-

-

465 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

31,800.00

31,800.00

-

-

466 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

29,770.00

29,770.00

-

-

467 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

12,703.00

12,703.00

-

-

468 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

1,458.00

1,458.00

-

-

469 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

1,115.50

1,115.50

-

-

470 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

3,200.00

3,200.00

-

-

471 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

224.00

224.00

-

-

472 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

329.00

329.00

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านเยาวรินก่อสร้าง
ราคา 199,600.00 บาท
หจก.มิวนิค ซัพพลาย
ราคา 90,860.00 บาท
หจก.เชียงรายเทคโนคอม
ราคา 573,785.00 บาท
ร้านกล้องติดรถยนต์เชียงราย
ราคา 3,100.00 บาท
หจก.พีพีแอลฯ
ราคา 11,240.00 บาท
บจก.มนภา เซอร์วิสฯ
ราคา 8,100.00 บาท
บจก.นอร์ทเทิร์นดรากอน
ราคา 21,127.00 บาท
นายเป็ง มาคํา
ราคา 7๕0.00 บาท
หจก.ซีเอ็มเมดฯ
ราคา 31,800.00 บาท
ร้านสินไพศาล
ราคา 29,770.00 บาท
บจก.วิทวัสการค้า
ราคา 12,703.00 บาท
บจก.วิทวัสการค้า
ราคา 1,458.00 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด
ราคา 1,115.50 บาท
ร้านทรัพย์สุขสมบูรณ์
ราคา 3,200.00 บาท
ร้านโอการไฟฟ้า
ราคา 224.00 บาท
บจก.สินธานีฯ
ราคา 329.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

473 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

200.00

200.00

-

-

474 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เฉพาะเจาะจง

1,350.00

1,350.00

-

-

475 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

2,235.00

2,235.00

-

-

476 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

1,410.00

1,410.00

-

-

477 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

975.00

975.00

-

-

478 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

12,740.00

12,740.00

-

-

479 จัดซื้อวัสดุการเกษตร

เฉพาะเจาะจง

2,239.00

2,239.00

-

-

480 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ

เฉพาะเจาะจง

1,500.00

1,500.00

-

-

481 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

1,350.00

1,350.00

-

-

482 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

60,300.00

55,212.00

5,088.00

8.44

483 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

14,050.00

11,800.00

2,250.00

16.01

484 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

18,870.00

16,704.00

2,166.00

11.48

485 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,400.00

6,077.60

322.40

5.04

486 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

72,720.00

72,720.00

487 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

2,675.00

2,000.00

675.00

25.23

488 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

23,800.00

16,440.00

7,360.00

30.92

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ห้างรามา
ราคา 200.00 บาท
ร้านบ้านเหล่าคาร์แคร์
ราคา 1,350.00 บาท
หจก.เพิ่มทรัพย์ไพบูลย์
ราคา 2,235.00 บาท
หจก.มันทนาผ้าม่าน
ราคา 1,410.00 บาท
บจก.สหทรัพย์ทวีก่อสร้าง
ราคา 975.00 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด
ราคา 12,740.00 บาท
ร้านพลภัณฑ์ฯ
ราคา 2,239.00 บาท
หจก.ซีเอ็มเมดฯ
ราคา 1,500.00 บาท
ร้านแม็คคอมพิวเตอร์
ราคา 1,350.00 บาท
บ.DIETHELM KELLER
ราคา 55,212.00 บาท
บ.โอสถอินเตอร์ จํากัด
ราคา 11,800.00 บาท
บ.วี.แอนด์.วี. จํากัด
ราคา 16,704.00 บาท
บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จํากัด
ราคา 6,077.60 บาท
บ.COSMA Trading CO
ราคา 72,720.00 บาท
บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จํากัด
ราคา 2,000.00 บาท
บ. PROSP Pharma Co.
ราคา 16,440.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

489 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

26,160.00

17,150.00

9,010.00

490 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

8,474.40

8,474.40

491 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

2,715.00

2,100.00

615.00

22.65

492 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

10,050.00

8,500.00

1,550.00

15.42

493 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

10,500.00

6,000.00

4,500.00

42.86

494 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

135,000.00

49,500.00

85,500.00

63.33

495 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

112,500.00

67,500.00

45,000.00

40.00

496 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,940.00

6,940.00

497 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

5,917.00

4,500.00

1,417.00

23.95

498 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,000.00

3,200.00

2,800.00

46.67

499 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

29,960.00

29,960.00

500 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

8,600.00

6,110.00

2,490.00

28.95

501 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

5,300.00

2,911.00

2,389.00

45.08

502 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

30,566.00

24,107.92

6,458.08

21.13

503 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

3,606.00

3,105.00

501.00

13.89

504 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

53,500.00

32,250.00

21,250.00

39.72

-

-

-

34.44
-

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บ.ศรีประสิทธิ(์ SPS) โอสถ
ราคา 17,150.00 บาท
บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน
ราคา 8,474.40 บาท
บ.T.N.P เฮลท์แคร์
ราคา 2,100.00 บาท
บ.แก้วมังกรเภสัช จํากัด
ราคา 8,500.00 บาท
บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จํากัด
ราคา 6,000.00 บาท
บ. PROSP Pharma Co.
ราคา 49,500.00 บาท
บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน
ราคา 67,500.00 บาท
บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จํากัด
ราคา 6,940.00 บาท
บ.โปลิฟาร์ม จํากัด
ราคา 4,500.00 บาท
บ.ฟาร์มาดิกา จํากัด
ราคา 3,200.00 บาท
บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา
ราคา 29,960.00 บาท
บ. ซีฟาร์ม จํากัด
ราคา 6,110.00 บาท
บ.ภิญโญ ฟาร์มา
ราคา 2,911.00 บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 24,107.92 บาท
บ.คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่น
ราคา 3,105.00 บาท
บ.สหแพทย์เภสัช จํากัด
ราคา 32,250.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

505 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

65,520.00

63,840.00

1,680.00

2.56

506 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

2,250.00

1,410.00

840.00

37.33

507 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

3,400.00

3,400.00

-

-

508 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

37,600.00

37,600.00

-

-

509 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

72,100.00

65,800.00

6,300.00

8.74

510 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

26,000.00

19,960.00

6,040.00

23.23

511 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

940.00

940.00

-

-

512 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

9,000.00

9,000.00

-

-

513 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

9,700.00

9,700.00

-

-

514 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

1,000.00

900.00

515 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

4,510.00

4,510.00

-

-

516 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

11,250.00

11,250.00

-

-

517 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

3,385.00

3,385.00

-

-

518 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

1,754.00

1,754.00

-

-

100.00

10.00

519 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

E-bidding

868,000.00

735,000.00

133,000.00

15.32

520 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

E-bidding

83,000.00

50,769.00

32,231.00

38.83

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บ.COSMA Trading CO
ราคา 63,840.00 บาท
หจก.เวชสิน
ราคา 1,410.00 บาท
บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จํากัด
ราคาที่เสนอ 3,400.00 บาท
หจก.เม็งรายเมดิคับแล็บ
ราคา 37,600.00 บาท
ร้านสุขใจ เอ็น แอนด์ เอ็ม จํากัด
ราคา 65,800.00 บาท
บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
ราคา 19,960.00 บาท
บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จํากัด

ราคา 940.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 9,000.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 9,700.00 บาท
บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด
ราคาที่เสนอ 900.00 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 4,510.00 บาท
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากัด
ราคา 11,250.00 บาท
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จํากัด
ราคา 3,385.00 บาท
บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จํากัด
ราคา 1,754.00 บาท
บริษัท โตโยต้าเชียงราย จํากัด
ราคา 735,000.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 50,769.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

521 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

E-bidding

70,000.00

54,500.00

15,500.00

22.14

522 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

E-bidding

29,500.00

20,650.00

8,850.00

30.00

523 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

E-bidding

6,000.00

5,740.00

260.00

4.33

524 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

1,500.00

1,450.00

50.00

3.33

525 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

2,000.00

1,000.00

1,000.00

50.00

526 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

21,000.00

21,000.00

527 จ้างเหมาบริการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเตาเผาขยะเป็นห้อง
งานสวน

เฉพาะเจาะจง

50,000.00

30,000.00

20,000.00

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 54,500.00 บาท
หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท์ เซลล์ แอนด์
เซอร์วิส
ราคา 20,650.00 บาท
บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จํากัด
ราคา 5,740.00 บาท
บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด
ราคา 1,450.00 บาท
หจก.เวชสิน
ราคา 1,000.00 บาท
บริษัท ทีวี (ไทยแลนด์) จํากัด
ราคา 21,000.00 บาท

40.00
หจก.เพิ่มทรัพย์ไพบูลย์
ราคา 30,000.00 บาท

528 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

เฉพาะเจาะจง

3,030.00

3,030.00

-

-

529 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

เฉพาะเจาะจง

130,996.00

128,076.00

2,920.00

2.23

530 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

22,000.00

21,700.00

300.00

1.36

531 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

3,900.00

3,900.00

-

-

532 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

เฉพาะเจาะจง

2,500.00

2,500.00

-

-

533 จ้างเหมาบริการ ขนย้ายขยะติดเชื้อไป
เผาทําลาย
534 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

เฉพาะเจาะจง

7,513.00

7,513.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

3,237.29

3,237.29

-

-

บ้านเหล่าการช่าง (ช่างตี๋)
ราคา 3,030.00 บาท
บริษัท ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ จํากัด
ราคา 128,076.00 บาท
หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิคคอมพิวเตอร์
ราคา 21,700.00 บาท
ร้านจิระพงษ์อิเล็กทรอนิกส์
ราคา 3,900.00 บาท
นายพิพัฒน์ กระหมุนความ
ราคา 2,500.00 บาท
ส.เรืองโรจน์สระบุรี
ราคา 7,513.00 บาท
บริษัท โตโยต้าเชียงราย จํากัด
ราคา 3,237.29 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

535 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

41,725.00

41,725.00

-

-

536 จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

120,000.00

120,000.00

-

-

537 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

950.00

500.00

538 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

39,000.00

39,000.00

-

-

539 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

5,400.00

5,400.00

-

-

540 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

4,869.00

4,869.00

-

-

541 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เฉพาะเจาะจง

118,800.00

84,000.00

542 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

7,800.00

7,800.00

-

-

543 จ้างเหมาบริการ ขนย้ายพร้อมติดตั้ง
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
544 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

47,000.00

47,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

2,893.50

2,893.50

-

-

545 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

5,160.25

5,160.25

-

-

546 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

1,187.00

1,187.00

-

-

547 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

2,000.00

2,000.00

-

-

548 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

150.00

150.00

-

-

549 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

1,600.00

1,600.00

-

-

550 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

1,500.00

1,500.00

-

-

450.00

34,800.00

47.37

29.29

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บจก. วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด
ราคา 41,725.00 บาท
หจก. คิว แล็บ
ราคา 120,000.00 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 500.00 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 39,000.00 บาท
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จํากัด
ราคา 5,400.00 บาท
ร้านพลภัณฑ์เครื่องมือไฟฟ้า
ราคา 4,869.00 บาท
หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิคคอมพิวเตอร์
ราคา 84,000.00 บาท
หจก.เชียงรายโปรเฟสชั่นแนบ กรุ๊ป
ราคา 7,800.00 บาท
หจก.วี.อาร์.แสตนดาร์ด เยนเนอร์เรเตอร์ เซอร์วสิ

ราคา 47,000.00 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด
ราคา 2,893.50 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด
ราคา 5,160.25 บาท
บจก. สยามโกลบอลเฮ้าส์
ราคา 1,187.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 2,000.00 บาท
ร้านรามาช็อป
ราคา 150.00 บาท
ร้านโทนี่
ราคา 1,600.00 บาท
ร้านลักษมี
ราคา 1,500.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

551 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

40,906.30

40,906.30

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

-

-

บริษทั วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จํากัด

ราคา 40,906.30 บาท
552 จ้างเหมาบริการ ติดตั้งระบบ O2
Pipeline
553 จ้างเหมาบริการ เปลี่ยนท่อและวาล์ว
น้ําเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย
554 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมยูนิตทันตก
รรม
555 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

25,000.00

25,000.00

-

-

หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

เฉพาะเจาะจง

200,000.00

200,000.00

-

-

หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

ราคา 25,000.00 บาท

เฉพาะเจาะจง

60,000.00

60,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

3,600.00

3,600.00

-

-

556 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

21,000.00

21,000.00

-

-

557 จ้างเหมาบริการ ขนย้ายขยะติดเชื้อไป
เผาทําลาย

เฉพาะเจาะจง

6,259.00

6,259.00

-

-

558 จ้างเหมาก่อสร้าง เปลี่ยนหลังคา
บ้านพักเจ้าหน้าที่
559 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

65,185.66

28,000.00

37,185.66

57.05

เฉพาะเจาะจง

970.00

970.00

-

-

560 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

12,900.00

12,900.00

-

-

561 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

34,410.00

34,410.00

-

-

562 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

8,000.00

8,000.00

-

-

563 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

4,415.00

4,415.00

-

-

564 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

2,700.00

2,700.00

-

-

565 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เฉพาะเจาะจง

1,590.00

1,590.00

-

-

ราคา 200,000.00 บาท
บริษัท สยามเดนท์ จํากัด
ราคา 60,000.00 บาท
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จํากัด
ราคา 3,600.00 บาท
บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด
ราคา 21,000.00 บาท
หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี
ราคา 6,259.00 บาท
นายอภิชาติ ทาบุญสม
ราคา 28,000.00 บาท
บริษัท สินธานีเล็คทรอนิกค์ จํากัด
ราคา 970.00 บาท
บริษัท เค.เอส.ซายส์ กรุ๊ป จํากัด
ราคา 12,900.00 บาท
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากัด
ราคา 34,410.00 บาท
หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ
ราคา 8,000.00 บาท
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จํากัด
ราคา 4,415.00 บาท
บริษัท ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ จํากัด
ราคา 2,700.00 บาท
ร้านพีอาร์ คาร์แอนด์คอมพ์
ราคา 1,590.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

566 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

8,000.00

6,395.00

1,605.00

20.06

567 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เฉพาะเจาะจง

12,000.00

6,990.00

5,010.00

41.75

568 จัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

3,980.00

3,980.00

-

-

569 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

60,000.00

60,000.00

-

-

570 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

14,865.00

14,865.00

-

-

571 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

2,250.00

2,250.00

-

-

572 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

5,136.00

5,136.00

-

-

573 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

7,254.60

7,254.60

-

-

574 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

6,340.00

6,340.00

-

-

575 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

6,550.00

6,550.00

-

-

576 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

7,605.00

7,605.00

-

-

577 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

4,270.00

4,270.00

-

-

578 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เฉพาะเจาะจง

2,855.00

2,855.00

-

-

579 จ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ํา
580 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

15,000.00

12,500.00

เฉพาะเจาะจง

2,190.00

2,190.00

2,500.00
-

16.67
-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษัท สินธานีเล็คทรอนิกค์ จํากัด
ราคา 6,395.00 บาท
บริษัท สินธานีเล็คทรอนิกค์ จํากัด
ราคา 6,990.00 บาท
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จํากัด
ราคา 3,980.00 บาท
บริษัท โซวิค จํากัด
ราคา 60,000.00 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 14,865.00 บาท
บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จํากัด
ราคา 2,250.00 บาท
บริษัท สหแพทย์เภสัช จํากัด
ราคา 5,136.00 บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
ราคา 7,254.60 บาท
บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด
ราคา 6,340.00 บาท
หจก.เวชสิน
ราคา 6,550.00 บาท
หจก.ทีทีเมด
ราคา 7,605.00 บาท
บริษัท ไทยก๊อส จํากัด
ราคา 4,270.00 บาท
บ้านเหล่าการช่าง (ช่างตี๋)
ราคา 2,855.00 บาท
นายอภิชาติ ทาบุญสม
ราคา 12,500.00 บาท
หจก.วิรัชอ๊อกซิเจน
ราคา 2,190.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

581 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

440.00

440.00

-

-

582 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

9,000.00

8,600.00

400.00

4.44

583 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

25,000.00

23,000.00

2,000.00

8.00

584 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

625.00

625.00

-

-

585 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00

-

-

586 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

2,750.00

2,750.00

-

-

587 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
การแพทย์
588 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
589 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

31,458.00

31,458.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

258.00

258.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

1,990.00

1,990.00

-

-

590 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ

เฉพาะเจาะจง

4,068.00

4,068.00

-

-

591 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

เฉพาะเจาะจง

350.00

350.00

-

-

592 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

22,150.00

22,150.00

-

-

593 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

6,930.00

6,930.00

-

-

594 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

34,279.00

34,279.00

-

-

595 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

23,713.00

23,713.00

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษัท สินธานีเล็คทรอนิกค์ จํากัด
ราคา 440.00 บาท
บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อีควิป
เมนท์ จํากัด
ราคา 8,600.00 บาท
บริษัท วี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ราคา 23,000.00 บาท
บริษัท สินธานีเล็คทรอนิกค์ จํากัด
ราคา 625.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 400.00 บาท
บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จํากัด
ราคา 2,750.00 บาท
บริษัท นําวิวัฒน์การช่าง (1992) จํากัด
ราคา 31,458.00 บาท
ร้านบ้านเหล่าคาร์แคร์
ราคา 258.00 บาท
บจก.รุ่งทรัพย์วอเตอร์เวิร์ค
ราคา 1,990.00 บาท
บจก.บีสมาร์ทฯ
ราคา 4,068.00 บาท
ร้านฮานิดีไซน์
ราคา 350.00 บาท
บจก.แล็บ มาสเตอร์
ราคา 22,150.00 บาท
บจก.แล็บ มาสเตอร์
ราคา 6,930.00 บาท
บจก.อินสทรูเม้นท์
ราคา 34,279.00 บาท
บจก.วิทวัสการค้า
ราคา 23,713.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

596 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

9,000.00

9,000.00

-

-

597 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

2,058.00

2,058.00

-

-

598 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

9,786.00

9,786.00

-

-

599 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

12,630.00

12,630.00

-

-

600 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

เฉพาะเจาะจง

3,600.00

3,600.00

-

-

601 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

4,000.00

4,000.00

-

-

602 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

554.00

554.00

-

-

603 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

45,000.00

11,500.00

604 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,480.00

6,480.00

605 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

11,850.00

6,250.00

5,600.00

47.26

606 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

2,670.00

2,390.00

280.00

10.49

607 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

5,544.00

5,238.72

305.28

5.51

608 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

10,800.00

9,000.00

1,800.00

16.67

609 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

19,516.80

19,516.80

610 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

39,781.60

31,343.72

8,437.88

21.21

611 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

19,978.00

17,978.00

2,000.00

10.01

33,500.00
-

-

74.44
-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หจก. พีพีแอลฯ
ราคา 9,000.00 บาท
ร้านสินไพศาล
ราคา 2,058.00 บาท
บจก.นอร์ทเทิร์นดรากอน
ราคา 8,786.00 บาท
บจก.วิทวัสการค้า
ราคา 12,630.00 บาท
ร้านฮานิดีไซน์
ราคา 3,600.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 4,000.00 บาท
ร้านสินไพศาล
ราคา 554.00 บาท
บ.โปลิฟาร์ม จํากัด
ราคา 11,500.00 บาท
บ.พนาพัฒน์ จํากัด
ราคา 6,480.00 บาท
บ.Healthy Me จํากัด
ราคา 6,250.00 บาท
บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จํากัด
ราคา 2,390.00 บาท
บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จํากัด
ราคา 5,238.72 บาท
ห.จ.ก. เลิศสิงห์เภสัชกรรม
ราคา 9,000.00 บาท
บ.DIETHELM KELLER
ราคา 19,516.80 บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 31,343.72 บาท
บ.วี.แอนด์.วี. จํากัด
ราคา 17,978.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

612 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,576.00

5,240.00

1,336.00

20.32

613 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

11,256.00

7,330.00

3,926.00

34.88

614 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

45,000.00

32,250.00

12,750.00

28.33

615 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

19,200.00

16,350.00

2,850.00

14.84

616 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

135,000.00

49,500.00

85,500.00

63.33

617 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

54,930.00

35,048.00

19,882.00

36.20

618 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

9,759.00

3,377.00

6,382.00

65.40

619 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

15,040.00

13,850.00

1,190.00

7.91

620 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

50,850.00

30,000.00

20,850.00

41.00

621 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,800.00

6,800.00

622 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

7,043.00

6,141.80

901.20

12.80

623 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

112,500.00

67,500.00

45,000.00

40.00

624 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

8,910.00

6,600.00

2,310.00

25.93

625 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,630.00

5,506.00

1,124.00

16.95

626 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

56,160.00

54,720.00

1,440.00

2.56

627 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

13,200.00

11,040.00

2,160.00

16.36

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บ.T.Man pharma
ราคา 5,240.00 บาท
บ.สหแพทย์เภสัช จํากัด
ราคา 7,330.00 บาท
บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง
ราคา 32,250.00 บาท
บ. มาซา แลบ จํากัด
ราคา 16,350.00 บาท
บ. PROSP Pharma Co.
ราคา 49,500.00 บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 35,048.00 บาท
บ.ภิญโญ ฟาร์มา
ราคา 3,377.00 บาท
บ.วี.แอนด์.วี. จํากัด
ราคา 13,850.00 บาท
บ.สหแพทย์เภสัช จํากัด
ราคา 30,000.00 บาท
บ.เอ.เอ็น.บี.แลบฯ จํากัด
ราคา 6,800.00 บาท
บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน
ราคา 6,141.80 บาท
บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน
ราคา 67,500.00 บาท
Universal medicol Co
ราคา 6,600.00 บาท
บ.ภิญโญ ฟาร์มา
ราคา 5,506.00 บาท
บ.COSMA Trading CO
ราคา 54,720.00 บาท
บ.วี.แอนด์.วี. จํากัด
ราคา 11,040.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

628 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสต์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

41,040.00

41,040.00

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

-

-

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

ราคา 41,040.00 บาท
629 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

58,500.00

58,500.00

-

-

630 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

3,700.00

3,700.00

-

-

631 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

82,200.00

73,300.00

632 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

28,310.00

28,310.00

-

-

633 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

19,800.00

19,800.00

-

-

634 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

เฉพาะเจาะจง

8,088.93

8,088.93

-

-

8,900.00

10.83

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

ราคา 58,500.00 บาท
หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิคคอมพิวเตอร์
ราคา 3,700.00 บาท
หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิคคอมพิวเตอร์
ราคา 73,300.00 บาท
หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิคคอมพิวเตอร์
ราคา 28,310.00 บาท
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จํากัด
ราคา 19,800.00 บาท
บริษัท โตโยต้าเชียงราย จํากัด
ราคา 8,088.93 บาท

635 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

เฉพาะเจาะจง

4,181.03

4,181.03

-

-

636 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

4,615.00

4,615.00

-

-

637 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสต์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

1,900.00

1,900.00

-

-

638 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสต์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

64,000.00

64,000.00

-

-

639 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสต์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

37,410.00

37,410.00

-

-

640 จ้างเหมาบริการ แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง

เฉพาะเจาะจง

2,234.22

2,234.22

-

-

641 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เฉพาะเจาะจง

3,000.00

3,000.00

-

-

642 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

16,000.00

16,000.00

-

-

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จํากัด
ราคา 4,181.03 บาท
สหอีเล็คโทรนิคส์
ราคา 4,615.00 บาท
หจก.พี.พี.เชียงรายเคมีภัณฑ์
ราคา 1,900.00 บาท
เม็งรายเมดิคัลแล็บ
ราคา 64,000.00 บาท
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากัด
ราคา 3๗,410.00 บาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ราคา 2,234.22 บาท
บ้านเหล่าการช่าง (ช่างตี๋)
ราคา 3,000.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 16,000.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

643 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

2,450.00

2,450.00

-

644 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

80,000.00

79,300.00

645 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

เฉพาะเจาะจง

2,588.87

2,588.87

646 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

เฉพาะเจาะจง

37,000.00

28,000.00

647 จ้างเหมาบริการ ซ่อมครุภัณฑ์
การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

200.00

200.00

648 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

11,500.00

9,480.00

649 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

910.00

910.00

650 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมรางริน

เฉพาะเจาะจง

19,600.00

4,000.00

651 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

1,500.00

1,500.00

652 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

13,200.00

13,000.00

653 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

5,900.00

5,900.00

-

-

654 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

1,749.00

1,749.00

-

-

655 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

6,500.00

5,700.00

656 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00

-

-

657 จ้างเหมาบริการ จัดทําไม้ดาม

เฉพาะเจาะจง

2,500.00

2,500.00

-

-

700.00
-

0.88
-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษัท ไทม์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
ราคา 2,450.00 บาท
หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิคคอมพิวเตอร์
ราคา 79,300.00 บาท
บริษัท โตโยต้าเชียงราย จํากัด
ราคา 2,588.87 บาท

9,000.00

24.32

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด
ราคา 28,000.00 บาท

2,020.00
15,600.00
200.00

800.00

17.57
79.59
1.52

12.31

แจนสแตนเลสเชียงรุ้ง
ราคา 200.00 บาท
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จํากัด
ราคา 9,480.00 บาท
หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิคคอมพิวเตอร์
ราคา 910.00 บาท
นายถาวร ทะริน
ราคา 4,000.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 1,500.00 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 13,000.00 บาท
บริษัท วิทวัสการค้า จํากัด
ราคา 5,900.00 บาท
บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จํากัด
ราคา 1,749.00 บาท
บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี จํากัด
ราคา 5,700.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 400.00 บาท
นายแก้ว สุขเกษม
ราคา 2,500.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

658 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

10,500.00

10,500.00

-

-

659 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

3,370.00

3,370.00

-

-

660 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

11,625.00

11,625.00

-

-

661 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

5,136.00

5,136.00

-

-

662 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

5,000.00

5,000.00

-

-

663 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

6,000.00

6,000.00

-

-

664 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

9,000.00

9,000.00

-

-

665 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

1,700.00

1,700.00

-

-

666 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

7,980.00

7,980.00

-

-

667 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

14,170.00

14,170.00

-

-

668 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

3,638.00

3,638.00

-

-

669 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

18,988.22

18,988.22

-

-

670 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

4,545.00

4,545.00

-

-

671 วัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

15,860.00

15,860.00

-

-

672 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

8,000.00

5,360.00

2,640.00

33.00

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หจก.เชียงรายโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป
ราคา 10,500.00 บาท
หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต
ราคา 3,370.00 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 11,625.00 บาท
บริษัท สหแพทย์เภสัช จํากัด
ราคา 5,136.00 บาท
บริษัท ไซเอนซ์เมด จํากัด
ราคา 5,000.00 บาท
บริษัท เวิลด์เมดอีควิปเม้นท์ จํากัด
ราคา 6,000.00 บาท
บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จํากัด
ราคา 9,000.00 บาท
บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด
ราคา 1,700.00 บาท
บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จํากัด
ราคา 7,980.00 บาท
บริษัท ไทยก๊อส จํากัด
ราคา 14,170.00 บาท
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด
ราคา 3,638.00 บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
ราคา 18,988.22 บาท
บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี จํากัด
ราคา 4,545.00 บาท
หจก.เวชสิน
ราคา 15,860.00 บาท
บ. ซีฟาร์ม จํากัด
ราคา 5,360.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

673 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

45,000.00

38,800.00

6,200.00

13.78

674 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

44,100.00

17,500.00

26,600.00

60.32

675 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

46,900.00

37,022.00

9,878.00

21.06

676 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,960.00

6,960.00

-

-

677 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

30,340.00

30,340.00

-

-

678 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

6,740.00

6,700.00

40.00

0.59

679 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

44,100.00

16,050.00

28,050.00

63.61

680 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,066.00

4,066.00

681 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

7,276.00

6,000.00

1,276.00

17.54

682 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

20,215.60

18,335.00

1,880.60

9.30

683 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

2,675.00

2,375.00

300.00

11.21

684 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

9,630.00

5,480.00

4,150.00

43.09

685 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

2,205.00

2,080.00

125.00

5.67

686 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

22,070.00

19,582.00

2,488.00

11.27

687 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

10,350.00

10,350.00

688 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

8,800.00

2,182.80

-

6,617.20

-

75.20

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จํากัด
ราคา 38,800.00 บาท
PREMED Pharma Plus co.
ราคา 17,500.00 บาท
บ.DIETHELM KELLER
ราคา 37,022.00 บาท
บ.Healthy Me จํากัด
ราคา 6,960.00 บาท
บ.ไบโอฟาร์ม จํากัด
ราคา 30,340.00 บาท
บ.โอสถอินเตอร์ จํากัด
ราคา 6,700.00 บาท
บ.DIETHELM KELLER
ราคา 16,050.00 บาท
บ.สยามฟาร์มาซูติคัล
ราคา 4,066.00 บาท
บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จํากัด
ราคา 6,000.00 บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 18,335.00 บาท
UMEDA CO LTD
ราคา 2,375.00 บาท
บ.ภิญโญ ฟาร์มา
ราคา 5,480.00 บาท
บ.แอล.บี.เอส. แลบฯ
ราคา 2,080.00 บาท
บ.วี.แอนด์.วี. จํากัด
ราคา 19,582.00 บาท
บ.พาตาร์แลบ จํากัด
ราคา 10,350.00 บาท
บ.DIETHELM KELLER
ราคา 2,182.80 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

689 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

2,980.00

2,980.00

-

690 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

52,500.00

47,500.00

5,000.00

9.52

691 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

15,000.00

10,750.00

4,250.00

28.33

692 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,213.00

4,212.00

1.00

0.02

693 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

14,240.00

6,933.60

7,306.40

51.31

694 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

1,950.00

1,950.00

695 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

16,050.00

14,750.00

1,300.00

8.10

696 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

45,490.00

40,483.00

5,007.00

11.01

697 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

112,500.00

67,500.00

45,000.00

40.00

698 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

33,600.00

21,000.00

12,600.00

37.50

699 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

15,400.00

14,552.00

848.00

5.51

700 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

1,990.20

701 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

702 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

-

-

-

1,990.20

-

-

2,354.00

2,354.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

1,128.00

1,128.00

-

-

703 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

2,354.00

2,354.00

-

-

704 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

1,500.00

1,500.00

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จํากัด
ราคา 2,980.00 บาท
บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จํากัด
ราคา 47,500.00 บาท
บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง
ราคา 10,750.00 บาท
บ.แอตแลนติค จํากัด
ราคา 4,212.00 บาท
บ.DIETHELM KELLER
ราคา 6,933.60 บาท
บ.MODERN PHARMA
ราคา 1,950.00 บาท
บ.วี.แอนด์.วี. จํากัด
ราคา 14,750.00 บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 40,483.00 บาท
บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน
ราคา 67,500.00 บาท
บ.สหแพทย์เภสัช จํากัด
ราคา 21,000.00 บาท
บ.เมดไลน์ จํากัด
ราคา 14,552.00 บาท
บจก.รุ่งทรัพย์ฯ
ราคา 1,990.20 บาท
บจก.วิทวัสการค้า
ราคา ๒,๓๕๔.๐๐ บาท
บจก.วิทวัสการค้า
ราคา 1,128.๐๐ บาท
บจก.วิทวัสการค้า
ราคา ๒,๓๕๔.๐๐ บาท
ร้านฮานิ ดีไซน์
ราคา 1,500.๐๐ บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

705 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00

-

-

706 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00

-

-

707 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00

-

-

708 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เฉพาะเจาะจง

1,584.00

1,584.00

-

-

709 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

1,450.00

1,450.00

-

-

710 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

7,625.00

7,625.00

-

-

711 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

2,950.00

2,950.00

-

-

712 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ

เฉพาะเจาะจง

3,100.00

3,100.00

-

-

713 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ

เฉพาะเจาะจง

7,062.00

7,062.00

-

-

714 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม ครภ.สนง.

เฉพาะเจาะจง

6,050.00

6,050.00

-

-

715 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

81,840.00

81,840.00

-

-

716 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

36,403.00

26,565.60

9,837.40

27.02

717 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

10,800.00

10,680.00

120.00

1.11

718 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

7,350.00

5,640.00

1,710.00

23.27

719 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

10,650.00

10,650.00

720 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

14,080.00

13,760.00

320.00

2.27

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านฮานิ ดีไซน์
ราคา 400.๐๐ บาท
ร้านฮานิ ดีไซน์
ราคา 400.๐๐ บาท
ร้านฮานิ ดีไซน์
ราคา 400.๐๐ บาท
หจก.มัณทนาผ้าม่าน
ราคา 1,584.๐๐ บาท
หจก.พีพีแอลฯ
ราคา 1,450.๐๐ บาท
บจก.วิทวัสการค้า
ราคา 7,625.๐๐ บาท
ร้านสินไพศาล
ราคา 2,950.๐๐ บาท
บจก.เวิลด์เคมีคอลฯ
ราคา 3,100.๐๐ บาท
บจก.เวิลด์เคมีคอลฯ
ราคา 7,062.๐๐ บาท
นายเกรียงศักดิ์ ศรีลาวัลย์
ราคา 6,050.๐๐ บาท
บ.COSMA Trading CO
ราคา 81,840.00 บาท
บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จํากัด
ราคา 26,565.60 บาท
บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จํากัด
ราคา 10,680.00 บาท
บ.T.N.P เฮลท์แคร์
ราคา 5,640.00 บาท
บ.แก้วมังกรเภสัช จํากัด
ราคา 10,650.00 บาท
บ.ศรีประสิทธิ(์ SPS) โอสถ
ราคา 13,760.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

721 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

7,404.00

3,410.00

3,994.00

53.94

722 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

111,040.00

47,436.00

63,604.00

57.28

723 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

5,300.00

3,300.00

2,000.00

37.74

724 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

17,600.00

15,140.00

2,460.00

13.98

725 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

23,000.00

15,600.00

7,400.00

32.17

726 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

8,650.00

4,550.00

4,100.00

47.40

727 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

96,930.00

68,972.00

27,958.00

28.84

728 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

8,730.00

8,190.00

540.00

6.19

729 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

10,800.00

9,000.00

1,800.00

16.67

730 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,920.00

3,920.00

1,000.00

20.33

731 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

15,324.00

10,800.00

4,524.00

29.52

732 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

13,162.50

10,914.00

2,248.50

17.08

733 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

19,260.00

17,700.00

1,560.00

8.10

734 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

5,230.00

5,230.00

735 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

7,276.00

6,000.00

1,276.00

17.54

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บ.สหแพทย์เภสัช จํากัด
ราคา 3,410.00 บาท
บ. PROSP Pharma Co.
ราคา 47,436.00 บาท
บ.Healthy Me จํากัด
ราคา 3,300.00 บาท
บ.วี.แอนด์.วี. จํากัด
ราคา 15,140.00 บาท
บ.สหแพทย์เภสัช จํากัด
ราคา 15,600.00 บาท
บ.โปลิฟาร์ม จํากัด
ราคา 4,550.00 บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 68,972.00 บาท
บ.เอ.เอ็น.บี.แลบฯ จํากัด
ราคา 8,190.00 บาท
ห.จ.ก. เลิศสิงห์เภสัชกรรม
ราคา 9,000.00 บาท
บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จํากัด
ราคา 3,920.00 บาท
บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จํากัด
ราคา 10,800.00 บาท
บ.DIETHELM KELLER
ราคา 10,914.00 บาท
บ.วี.แอนด์.วี. จํากัด
ราคา 17,700.00 บาท
บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จํากัด
ราคา 5,230.00 บาท
บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จํากัด
ราคา 6,000.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

736 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,365.60

4,365.60

-

737 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

26,536.00

19,600.00

738 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

29,960.00

29,960.00

739 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

20,130.00

11,650.00

8,480.00

42.13

740 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

13,200.00

11,040.00

2,160.00

16.36

741 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

2,760.00

2,750.00

10.00

0.36

742 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

7,500.00

6,600.00

900.00

12.00

743 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

เฉพาะเจาะจง

750.00

750.00

-

-

744 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมห้องน้ํา
บ้านพักแพทย์
745 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

5,000.00

5,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

779.00

779.00

-

-

746 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

1,800.00

1,800.00

-

-

747 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

14,600.00

14,600.00

-

-

748 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

17,500.00

17,500.00

-

-

749 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

50,000.00

47,000.00

750 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

1,754.00

1,754.00

-

-

751 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

5,500.00

5,500.00

-

-

6,936.00
-

3,000.00

26.14
-

6.00

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บ.สยามฟาร์มาซูติคัล
ราคา 4,365.60 บาท
บ.UNION MEDICOL
ราคา 19,600.00 บาท
บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา
ราคา 29,960.00 บาท
บ.Healthy Me จํากัด
ราคา 11,650.00 บาท
บ.วี.แอนด์.วี. จํากัด
ราคา11040.00 บาท
บ.โปลิฟาร์ม จํากัด
ราคา2,750.00 บาท
Universal medicol Co
ราคา 6,600.00 บาท
บริษัท ทีวี (ไทยแลนด์) จํากัด
ราคา 750.00 บาท
นายอภิชาติ ทาบุญสม
ราคา 5,000.00 บาท
บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จํากัด
ราคา 779.00 บาท
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จํากัด
ราคา 1,800.00 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 14,600.00 บาท
ร้านแสงไทยการไฟฟ้า
ราคา 17,500.00 บาท
เอ นิว คอมพิวเตอร์
ราคา 47,000.00 บาท
บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จํากัด
ราคา 1,754.00 บาท
บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จํากัด
ราคา 5,500.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

752 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

95,780.00

95,780.00

-

-

753 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

4,250.00

4,250.00

-

-

754 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

18,426.00

18,426.00

-

-

755 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

45,600.00

45,600.00

-

-

756 จ้างเหมาบริการ จัดทําประตูพร้อม
ติดตั้ง

เฉพาะเจาะจง

2,500.00

2,500.00

-

-

757 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

5,000.00

3,500.00

1,500.00

758 จ้างเหมาบริการ ขนย้ายขยะติดเชื้อไป
เผาทําลาย
759 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

8,899.00

8,899.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

28,125.00

28,125.00

-

-

760 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

2,750.00

2,750.00

-

-

761 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

1,500.00

1,350.00

762 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

15,000.00

15,000.00

-

-

763 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

7,300.00

7,300.00

-

-

764 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

27,500.00

27,500.00

-

-

765 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

13,354.00

13,354.00

-

-

766 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

6,741.00

6,741.00

-

-

767 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

6,000.00

6,000.00

-

-

150.00

30.00

10.00

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากัด
ราคา 95,780.00 บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
ราคา 4,250.00 บาท
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จํากัด
ราคา 18,426.00 บาท
บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด
ราคา 45,600.00 บาท
นายอภิชาติ ทาบุญสม
ราคา 2,500.00 บาท
บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด
ราคา 3,500.00 บาท
ส.เรืองโรจน์สระบุรี
ราคา 8,899.00 บาท
หจก.เอสเอ็นเมดแคร์
ราคา 28,125.00 บาท
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จํากัด
ราคา 2,750.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 1,350.00 บาท
หจก.เชียงรายโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป
ราคา 15,000.00 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 7,300.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 27,500.00 บาท
บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด
ราคา 13,354.00 บาท
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด
ราคา 6,741.00 บาท
บริษัท ไซเอนซ์เมด จํากัด
ราคา 6,000.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

768 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

2,400.00

2,400.00

-

-

769 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

9,300.00

9,300.00

-

-

770 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

1,500.00

1,500.00

-

-

771 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

6,000.00

6,000.00

-

-

772 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

2,250.00

2,250.00

-

-

773 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

31,920.00

31,920.00

-

-

774 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

42,025.00

42,025.00

-

-

775 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

20,200.00

20,200.00

-

-

776 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

4,500.00

2,190.00

777 จ้างเหมาบริการ ปรับระบบระบาย
อากาศ
778 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

เฉพาะเจาะจง

13,000.00

13,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

1,800.00

1,800.00

-

-

779 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00

-

-

780 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

600.00

600.00

-

-

781 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

1,600.00

1,600.00

-

-

782 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

17,000.00

17,000.00

-

-

2,310.00

51.33

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จํากัด
ราคา 2,400.00 บาท
บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จํากัด
ราคา 9,300.00 บาท
บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จํากัด
ราคา 1,500.00 บาท
บริษัท เวิลด์เมดอีควิปเม้นท์ จํากัด
ราคา 6,000.00 บาท
บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จํากัด
ราคา 2,250.00 บาท
บริษัท ไทยก๊อส จํากัด
ราคา 31,920.00 บาท
บริษัท อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 42,025.00 บาท
หจก.ที.เอ็ม.ที เจริญเครื่องมือแพทย์
ราคา 20,200.00 บาท
บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
ราคา 2,190.00 บาท
นายอภิชาติ ทาบุญสม
ราคา 13,000.00 บาท
ร้านฮานิดีไซน์
ราคา 1,800.00 บาท
ร้านฮานิดีไซน์
ราคา 400.00 บาท
บจก.วิทวัสการค้า
ราคา 600.00 บาท
บจก.วิทวัสการค้า
ราคา 1,600.00 บาท
ร้านสิกขนันท์
ราคา 17,000.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

783 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ

เฉพาะเจาะจง

1,295.00

1,295.00

-

-

784 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

1,773.00

1,773.00

-

-

785 จัดซื้อวัสดุการเกษตร

เฉพาะเจาะจง

200.00

200.00

-

-

786 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

33,570.00

33,570.00

-

-

787 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

4,750.00

4,750.00

-

-

788 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

7,100.00

7,100.00

-

-

789 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

1,750.00

1,750.00

-

-

790 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

5,000.00

5,000.00

-

-

791 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

6,150.00

6,150.00

-

-

792 จัดซื้อวัสดุทันตกรรม

เฉพาะเจาะจง

3,086.25

3,086.25

-

-

793 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

56,160.00

54,720.00

794 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

5,400.00

5,400.00

-

-

795 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,176.00

4,176.00

-

-

796 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

12,000.00

10,500.00

1,500.00

12.50

797 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

41,865.60

35,083.76

6,781.84

16.20

798 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

26,700.00

18,050.00

8,650.00

32.40

1,440.00

2.56

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านบ้านเหล่าคาร์แคร์
ราคา 1,295.00 บาท
บจก.วิทวัสการค้า
ราคา 1,773.00 บาท
ร้านฟาร์มดินดีเชียงราย
ราคา 200.00 บาท
บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จํากัด
ราคา 33,570.00 บาท
บริษัท เด็นท์-เมท จํากัด
ราคา 4,750.00 บาท
บริษัท ทันตสยาม จํากัด
ราคา 7,100.00 บาท
บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น
ราคา 1,750.00 บาท
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จํากัด
ราคา 5,000.00 บาท
บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ราคา 6,150.00 บาท
บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จํากัด
ราคา 3,086.25 บาท
บ.COSMA Trading CO
ราคา 54,720.00 บาท
บ.พนาพัฒน์ จํากัด
ราคา 5,400.00 บาท
บ.วิทยาศรม จํากัด
ราคา 4,176.00 บาท
Inpact pharma
ราคา 10,500.00 บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 35,083.76 บาท
บ. มาซา แลบ จํากัด
ราคา 18,050.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

799 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

21,020.00

13,800.00

800 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

5,100.00

5,100.00

801 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

11,940.00

11,200.00

740.00

6.20

802 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

46,900.00

37,022.00

9,878.00

21.06

803 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

420.00

420.00

804 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

13,200.00

10,800.00

2,400.00

18.18

805 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

4,490.00

3,840.00

650.00

14.48

806 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

12,000.00

8,340.00

3,660.00

30.50

807 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

161,000.00

62,640.00

98,360.00

61.09

808 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

30,000.00

23,000.00

7,000.00

23.33

809 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

54,987.00

47,148.00

7,839.00

14.26

810 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

65,520.00

63,840.00

1,680.00

2.56

811 จัดซื้อเวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

45,061.00

43,631.00

1,430.00

3.17

812 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

2,650.00

2,650.00

-

-

813 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

เฉพาะเจาะจง

1,320.00

1,320.00

-

-

814 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

10,780.00

10,780.00

7,220.00
-

-

-

34.35
-

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บ.ศรีประสิทธิ(์ SPS) โอสถ
ราคา 13,800.00 บาท
บ.T.Man pharma
ราคา 5,100.00 บาท
บ.วี.แอนด์.วี. จํากัด
ราคา 11,200.00 บาท
บ. แอโรแคร์ จํากัด
ราคา 37,022.00 บาท
กองควบคุมยาเสพติด
ราคา 420.00 บาท
บ.วี.แอนด์.วี. จํากัด
ราคา 10,800.00 บาท
บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จํากัด
ราคา 3,840.00 บาท
บ.ไบโอฟาร์ม จํากัด
ราคา 8,340.00 บาท
บ. PROSP Pharma Co.
ราคา 62,640.00 บาท
บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง
ราคา 23,000.00 บาท
องค์การเภสัชกรรม
ราคา 47,148.00 บาท
บ.COSMA Trading CO
ราคา 63,840.00 บาท
บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จํากัด
ราคา 43,631.00 บาท
ไอที เซอร์วิสเซ็นเตอร์
ราคา 2,650.00 บาท
บ้านเหล่าการช่าง (ช่างตี๋)
ราคา 1,320.00 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 10,780.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

815 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

450.00

450.00

-

-

816 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

1,850.00

1,850.00

-

-

817 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

7,800.00

7,800.00

-

-

818 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

13,250.00

13,250.00

-

-

819 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

76,820.00

76,820.00

-

-

820 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

22,800.00

22,800.00

-

-

821 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เฉพาะเจาะจง

6,825.00

6,825.00

-

-

822 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

14,260.00

14,260.00

-

-

823 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

7,120.00

7,120.00

-

-

824 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

1,800.00

1,800.00

-

-

825 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

เฉพาะเจาะจง

2,000.00

2,000.00

-

-

826 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

40,500.00

40,500.00

-

-

827 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

12,370.27

12,370.27

-

-

828 จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

เฉพาะเจาะจง

970.00

970.00

-

-

829 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

2,125.00

2,125.00

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษัท เมส เทรดดิ้ง จํากัด
ราคา 450.00 บาท
บริษัท ทีวี (ไทยแลนด์) จํากัด
ราคา 1,850.00 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 7,800.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 13,250.00 บาท
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากัด
ราคา 76,820.00 บาท
บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด
ราคา 22,800.00 บาท
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จํากัด
ราคา 6,825.00 บาท
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ราคา 14,260.00 บาท
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จํากัด
ราคา 7,120.00 บาท
ร้านสุขใจ
ราคา 1,800.00 บาท
นายพิพัฒน์ กระหมุดความ
ราคา 2,000.00 บาท
บริษัท ทีวี (ไทยแลนด์) จํากัด
ราคา 40,500.00 บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
ราคา 12,370.27
บ้านเหล่าการช่าง (ช่างตี๋)
ราคา 970.00 บาท
หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิคคอมพิวเตอร์
ราคา 2,125.00 บาท

ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่
จัดซื้อซื้อ/จัดจ้างได้

งานแล้วเสร็จภายในปี 2563
แล้วเสร็จ

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่แล้วเสร็จ

830 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

3,100.00

3,100.00

-

-

831 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

6,260.00

6,260.00

-

-

832 จัดซื้อวัสดุการแพทย์

เฉพาะเจาะจง

37,760.00

37,760.00

-

-

833 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

48,720.00

48,720.00

-

-

834 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

12,000.00

12,000.00

-

-

835 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

15,864.00

15,864.00

-

-

836 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

19,622.00

19,622.00

-

-

837 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

1,198.00

1,198.00

-

-

838 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

18,095.00

18,095.00

-

-

839 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

10,641.00

10,641.00

-

-

840 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เฉพาะเจาะจง

21,070.00

21,070.00

-

-

841 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เฉพาะเจาะจง

272.00

272.00

-

-

842 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ

เฉพาะเจาะจง

5,201.00

5,201.00

-

-

843 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ

เฉพาะเจาะจง

3,300.00

3,300.00

-

-

844 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

เฉพาะเจาะจง

650.00

650.00

-

-

845 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เฉพาะเจาะจง

1,210.00

1,210.00

-

-

ผู้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จํากัด
ราคา 3,100.00 บาท
ร้านพลภัณฑ์เครื่องมือไฟฟ้า
ราคา 6,260.00 บาท
หจก.วิรัช ออกซิเจน
ราคา 37,760.00 บาท
หจก.แม่จัน ปริ้นติ้ง
ราคา 48,720.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 12,000.00 บาท
บจก.นอร์ทเทิร์นดรากอน
ราคา 15,864.00 บาท
ร้านสินไพศาล
ราคา 19,622.00 บาท
บจก.สยามแม็คโคร
ราคา 1,198.00 บาท
บจก.มนภา เซอร์วิสฯ
ราคา 18,095.00 บาท
บจก.วิทวัสการค้า
ราคา 10,641.00 บาท
ร้านสยามการค้า
ราคา 21,070.00 บาท
บจก.วิทวัสการค้า
ราคา 272.00 บาท
บจก.เวิลด์เคมีคอลฯ
ราคา 5,201.00 บาท
หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น
ราคา 3,300.00 บาท
ร้านฮานิดีไซน์
ราคา 650.00 บาท
ร้านบ้านเหล่าคาร์แคร์
ราคา 1,210.00 บาท

-8-

ภาคผนวก

-๙-

รูปภาพการจัดประชุมวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2563
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