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รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

1 เส้ือตะกั่วกันรังสี 76,800.00        76,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ทเท็ค เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท สมาร์ทเท็ค เทคโนโลยี จ ากัด ราคาต่ าสุด ST-8234 1 กพ. 2562

2 ปรับปรุงอาคารซักฟอก 105,095.00      105,095.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปทัมาเจริญกิจ ร้านปทัมาเจริญกิจ ราคาต่ าสุด 1 กพ. 2562

3 ซ่อมฝาเคร่ืองซักผ้า 4,990.00          4,990.00         เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต วงศ์ค าตุ้ย นายประกาศิต วงศ์ค าตุ้ย ราคาต่ าสุด 1 กพ. 2562

4 เหมาบริการเอ็กซเรย์ 64,625.00        64,625.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่แลนด์ เมดิคอล แคร์ บริษัท เชียงใหม่แลนด์ เมดิคอล แคร์ ราคาต่ าสุด 19-06 1 กพ. 2562

5 ชุดกุญแจ 180.00             180.00            เฉพาะเจาะจง ร้านธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าประปาและเคร่ืองกรองน้ า ร้านธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าประปาและเคร่ืองกรองน้ า ราคาต่ าสุด 1 กพ. 2562

6 ขดลวด 232.00             232.00            เฉพาะเจาะจง ร้านธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าประปาและเคร่ืองกรองน้ า ร้านธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าประปาและเคร่ืองกรองน้ า ราคาต่ าสุด 1 กพ. 2562

7 ไม้กวาดแข็ง 700.00             700.00            เฉพาะเจาะจง นายเสริฐ กานัน นายเสริฐ กานัน ราคาต่ าสุด 1/4 1 กพ. 2562

8 ซ่อมค.การแพทย์ 85,600.00        85,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม.ไอ.ดี. จ ากัด บริษทั เอ็ม.ไอ.ดี. จ ากัด ราคาต่ าสุด S62-0210 1 กพ. 2562

9 เปล่ียนน้ ามัเคร่ือง นข 4829 1,444.50          1,444.50         เฉพาะเจาะจง ร้านโยธนิดีเซล ร้านโยธนิดีเซล ราคาต่ าสุด 130/6484 1 กพ. 2562

10 เปล่ียนแผงคอยส์ กฉ 2138 4,825.70          4,825.70         เฉพาะเจาะจง ร้านโยธนิดีเซล ร้านโยธนิดีเซล ราคาต่ าสุด 130/6482 1 กพ. 2562

11 เปลียนยาง ผ 1320 8,132.00          8,132.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโยธนิดีเซล ร้านโยธนิดีเซล ราคาต่ าสุด 1 กพ. 2562

12 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 22,500.00        22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จ ากัด บริษทั CKC เมดิคอส จ ากัด ราคาต่ าสุด IV6200064 1 กพ. 2562

13 ซ่อมตู้น้ าด่ืม 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต วงศ์ค าตุ้ย นายประกาศิต วงศ์ค าตุ้ย ราคาต่ าสุด 10/1 4 กพ. 2562

14 ยาบญัชียาหลัก 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพ ีดรักส์ บริษทั ท ีพ ีดรักส์ ราคาต่ าสุด 060200 4 กพ. 2562

15 ยาบญัชียาหลัก 8,400.00          8,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพ ีดรักส์ บริษทั ท ีพ ีดรักส์ ราคาต่ าสุด 061138 4 กพ. 2562

16 ยาบญัชียาหลัก 10,200.00        10,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนเมนู บริษทั โมเดอนเมนู ราคาต่ าสุด 6201161 4 กพ. 2562

17 ยาบญัชียาหลัก 10,200.00        10,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนเมนู บริษทั โมเดอนเมนู ราคาต่ าสุด 6201153 4 กพ. 2562

18 ยาบญัชียาหลัก 51,500.00        51,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 2019020556 4 กพ. 2562

19 ยาบญัชียาหลัก 13,440.00        13,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั พรอสฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 2019020708 4 กพ. 2562

20 ยาบญัชียาหลัก 22,000.00        22,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด์ วี บริษทั ว ีแอนด์ วี ราคาต่ าสุด 62001581 4 กพ. 2562

21 ยาบญัชียาหลัก 13,440.00        13,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด์ วี บริษทั ว ีแอนด์ วี ราคาต่ าสุด 62002261 4 กพ. 2562

22 ยาบญัชียาหลัก 44,050.00        44,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด์ วี บริษทั ว ีแอนด์ วี ราคาต่ าสุด 62003045 4 กพ. 2562

23 ยาบญัชียาหลัก 28,900.00        28,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด์ วี บริษทั ว ีแอนด์ วี ราคาต่ าสุด 62001542 4 กพ. 2562

24 ยาบญัชียาหลัก 18,800.00        18,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส์ บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส์ ราคาต่ าสุด 6202/10755 4 กพ. 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
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25 ยาบญัชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส์ บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส์ ราคาต่ าสุด 6202/10877 4 กพ. 2562

26 ยาบญัชียาหลัก 52,430.00        52,430.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อีรอล บริษทั อีรอล ราคาต่ าสุด 1902139 4 กพ. 2562

27 ยาบญัชียาหลัก 7,704.00          7,704.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีรอล บริษทั ฮีรอล ราคาต่ าสุด 1902008 4 กพ. 2562

28 ยาบญัชียาหลัก 26,450.00        26,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี ราคาต่ าสุด 6204918 4 กพ. 2562

29 ยาบญัชียาหลัก 6,400.00          6,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี ราคาต่ าสุด 6204919 4 กพ. 2562

30 ยาบญัชียาหลัก 20,116.00        20,116.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต่ าสุด 5328479729 4 กพ. 2562

31 ยาบญัชียาหลัก 11,395.50        11,395.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต่ าสุด 5328480683 4 กพ. 2562

32 ยาบญัชียาหลัก 9,373.20          9,373.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต่ าสุด 5328586497 4 กพ. 2562

33 ยาบญัชียาหลัก 18,040.20        18,040.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต่ าสุด 5328586882 4 กพ. 2562

34 ยาบญัชียาหลัก 48,000.00        48,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พ ีเอส บริษทั เอส พ ีเอส ราคาต่ าสุด 1902606 4 กพ. 2562

35 ยาบญัชียาหลัก 56,282.00        56,282.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีแอล เอช บริษทั บ ีแอล เอช ราคาต่ าสุด 1062003049 4 กพ. 2562

36 ยาบญัชียาหลัก 46,000.00        46,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนฟาร์ม่า บริษทั โมเดอนฟาร์ม่า ราคาต่ าสุด 62011077 4 กพ. 2562

37 ยาบญัชียาหลัก 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนฟาร์ม่า บริษทั โมเดอนฟาร์ม่า ราคาต่ าสุด 62020278 4 กพ. 2562

38 ยาบญัชียาหลัก 10,760.00        10,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อาหารและยา บริษทั อาหารและยา ราคาต่ าสุด 62/04380 4 กพ. 2562

39 ยาบญัชียาหลัก 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสมา บริษทั คอสมา ราคาต่ าสุด
31029740077
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4 กพ. 2562

40 วสัดส านักงาน 36,285.00        36,285.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพนัธ์ ร้านรัตนาพนัธ์ ราคาต่ าสุด IV6200763 5 กพ. 2562

41 วสัดุงานบา้นงานครัว 3,980.00          3,980.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์ ร้านมานิตย์ ราคาต่ าสุด 003/113 5 กพ. 2562

42 วสัดุงานบา้นงานครัว 6,342.00          6,342.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮงฮง ร้านเตียเฮงฮง ราคาต่ าสุด 096/4788-89 5 กพ. 2562

43 วสัดุงานบา้นงานครัว 7,380.00          7,380.00         เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางลีน ร้านล าปางลีน ราคาต่ าสุด 017/0824 5 กพ. 2562

44 วสัดุงานบา้นงานครัว 100,000.00      100,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด BI620095 5 กพ. 2562

45 วสัดุงานบา้นงานครัว 17,806.00        17,806.00       เฉพาะเจาะจง นายภมูินทร์ สายวงศ์ฝัน นายภมูินทร์ สายวงศ์ฝัน ราคาต่ าสุด PM62010001 5 กพ. 2562

46 ยาบญัชียาหลัก 18,125.80        18,125.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 1163248992 5 กพ. 2562

47 ยาบญัชียาหลัก 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอล บ ีเอส จ ากัด บริษทั แอล บ ีเอส จ ากัด ราคาต่ าสุด 614458 5 กพ. 2562

48 ยาบญัชียาหลัก 1,908.00          1,908.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนตร้า บริษทั แอตแลนตร้า ราคาต่ าสุด 0001/6202060 5 กพ. 2562

49 ยาบญัชียาหลัก 3,625.00          3,625.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิไฟว์ บริษทั เมดดิไฟว์ ราคาต่ าสุด 6200446 5 กพ. 2562

50 ยาบญัชียาหลัก 53,072.00        53,072.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 1163250464 5 กพ. 2562

51 ยาบญัชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนทรัลโพล่ีเทรดด้ิง บริษทั เซนทรัลโพล่ีเทรดด้ิง ราคาต่ าสุด 92104810 5 กพ. 2562

52 ยาบญัชียาหลัก 5,200.00          5,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนทรัลโพล่ีเทรดด้ิง บริษทั เซนทรัลโพล่ีเทรดด้ิง ราคาต่ าสุด 921101718 5 กพ. 2562

53 ยาบญัชียาหลัก 24,000.00        24,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนทรัลโพล่ีเทรดด้ิง บริษทั เซนทรัลโพล่ีเทรดด้ิง ราคาต่ าสุด 92104692 5 กพ. 2562



54 ยาบญัชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม บริษทั องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด 3020011567 5 กพ. 2562

55 ยาบญัชียาหลัก 41,219.60        41,219.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม บริษทั องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด 3020011568 5 กพ. 2562

56 ยาบญัชียาหลัก 6,400.00          6,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม บริษทั องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด 3020011842 5 กพ. 2562

57 ยาบญัชียาหลัก 41,730.00        41,730.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ บริษทั เมดไลน์ ราคาต่ าสุด 1310172811 5 กพ. 2562

58 ยาบญัชียาหลัก 55,000.00        55,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาสลิส บริษทั ไบโอวาสลิส ราคาต่ าสุด 1901295 5 กพ. 2562

59 ยาบญัชียาหลัก 4,400.00          4,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั คอนติเนนทลัฟาร์ม บริษทั คอนติเนนทลัฟาร์ม ราคาต่ าสุด 1902002656 5 กพ. 2562

60 ยาบญัชียาหลัก 29,532.00        29,532.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 8102508484 5 กพ. 2562

61 ยาบญัชียาหลัก 12,600.00        12,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พี บริษทั เอฟ ซี พี ราคาต่ าสุด 3310185056 5 กพ. 2562

62 ยาบญัชียาหลัก 12,400.00        12,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด 620201588 5 กพ. 2562

63 ยาบญัชียาหลัก 5,940.00          5,940.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิก้า บริษทั ฟาร์มาดิก้า ราคาต่ าสุด 350204001 5 กพ. 2562

64 ยาบญัชียาหลัก 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีเอ็ม แอล บริษทั พ ีเอ็ม แอล ราคาต่ าสุด 190211058 5 กพ. 2562

65 ยาบญัชียาหลัก 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ์ บริษทั นิวไลฟ์ ราคาต่ าสุด 62020667 5 กพ. 2562

66 ยาบญัชียาหลัก 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี ซี เอช ออริก้า บริษทั ดี ซี เอช ออริก้า ราคาต่ าสุด 31995048 5 กพ. 2562

67 ยาบญัชียาหลัก 1,675.00          1,675.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสทชีัพพลาย บริษทั เอสทชีัพพลาย ราคาต่ าสุด 009/411 5 กพ. 2562

68 ยาบญัชียาหลัก 33,375.00        33,375.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอล พ ีซัพพลาย บริษทั แอล พ ีซัพพลาย ราคาต่ าสุด 62/002 5 กพ. 2562

69 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 8,025.00          8,025.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 620105401 5 กพ. 2562

70 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 5,653.88          5,653.88         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 620106337 5 กพ. 2562

71 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,638.00          3,638.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 620101402 5 กพ. 2562

72 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 19,260.00        19,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต่ าสุด 5328534257 5 กพ. 2562

73 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 10,600.00        10,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด บริษทั ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด ราคาต่ าสุด 41636 5 กพ. 2562

74 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 10,600.00        10,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด บริษทั ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด ราคาต่ าสุด 41639 5 กพ. 2562

75 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด บริษทั ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด ราคาต่ าสุด 41637 5 กพ. 2562

76 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด บริษทั ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด ราคาต่ าสุด 41638 5 กพ. 2562

77 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด BL62-01/688 5 กพ. 2562

78 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 8,585.00          8,585.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด BL62-01/692 5 กพ. 2562

79 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด BL62-02/074 5 กพ. 2562

80 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี คลินิก จ ากัด บริษทั ดีดี คลินิก จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/005 5 กพ. 2562

81 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 2,580.00          2,580.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั น าววิฒัน์การช่าง (1992) บริษทั น าววิฒัน์การช่าง (1992) ราคาต่ าสุด SC62010287 5 กพ. 2562

82 วสัดุงานบา้นงานครัว 893.45             893.45            เฉพาะเจาะจง บริษทั นครกิโล บริษทั นครกิโล ราคาต่ าสุด 62020000002 6 กพ. 2562



83 นมผงส าหรับเล้ียงเด็กทารก 460.00             460.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร์มา บริษทั ซิลลิคฟาร์มา ราคาต่ าสุด 1163255780 7 กพ. 2562

84 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,535.00        30,535.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จ ากัด บริษทั CKC เมดิคอส จ ากัด ราคาต่ าสุด IV6200071 7 กพ. 2562

85 จ้างเหมาท าปา้ย 19,902.00        19,902.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซายน์เนทกรุ๊ป หจก.ซายน์เนทกรุ๊ป ราคาต่ าสุด 7 กพ. 2562

86 ปา้ยไวนิล 440.00             440.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์ล าปางอิงค์เจ๊ท ร้านเลเซอร์ล าปางอิงค์เจ๊ท ราคาต่ าสุด 010/0470 7 กพ. 2562

87 ค.การแพทย์ 206,800.00      206,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโฟ เมดิคอล จ ากัด บริษทั อินโฟ เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 7 กพ. 2562

88 ค.การแพทย์ 93,400.00        93,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น ยู เมดิคอล ร้าน เอ็น ยู เมดิคอล ราคาต่ าสุด 7 กพ. 2562

89 จ้างเหมาขนย้ายรถ 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปทัมาเจริญกิจ ร้านปทัมาเจริญกิจ ราคาต่ าสุด 16/2 7 กพ. 2562

90 วสัดงานบา้นงานครัว 470.00             470.00            เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์ ร้านมานิตย์ ราคาต่ าสุด 003/112 7 กพ. 2562

91 วสัดุทนัตกรรม 12,150.00        12,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีเอสเคอร์ บริษทั เอสดีเอสเคอร์ ราคาต่ าสุด 6210000613 7 กพ. 2562

92 วสัดุทนัตกรรม 3,100.00          3,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เดนทลัวชิั่น บริษทั เดนทลัวชิั่น ราคาต่ าสุด IV 62000245 7 กพ. 2562

93 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 10,550.00        10,550.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม้นท ์แล็ป หจก. อินสรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่ าสุด 7 กพ. 2562

94 วสัดุชันสูตร 11,275.00        11,275.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเทคนิคัล จ ากัด บริษทั ไบโอเทคนิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด IV 62020029 11 กพ. 2562

95 วสัดุชันสูตร 8,860.00          8,860.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด IV 6202-0249 11 กพ. 2562

96 วสัดุชันสูตร 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จ ากัด บริษทั เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จ ากัด ราคาต่ าสุด 081.02.62 11 กพ. 2562

97 วสัดุชันสูตร 18,457.50        18,457.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 1163208456 11 กพ. 2562

98 วสัดุชันสูตร 36,040.00        36,040.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด IV 6201-1491 11 กพ. 2562

99 วสัดุชันสูตร 32,500.00        32,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด INV 6202-0025 11 กพ. 2562

100 วสัดุชันสูตร 90,000.00        90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต่ าสุด EX-IV6202-0256 11 กพ. 2562

101 วสัดุชันสูตร 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮเลน่า ไทย ลาบอราตอร่ี จ ากัด บริษัท เฮเลน่า ไทย ลาบอราตอร่ี จ ากัด ราคาต่ าสุด 201902-1006 11 กพ. 2562

102 ปรับปรุงระเบียงห้องคลอด 206,400.00      206,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรวลัย์ ชะเต นางสาวนีรวลัย์ ชะเต ราคาต่ าสุด 12 กพ. 2562

103 ย้านเคร่ืองปรับอากาศ 75,080.00        75,080.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรัษฎาการไฟฟา้-แอร์ ร้านรัษฎาการไฟฟา้-แอร์ ราคาต่ าสุด
059/2946-
2950

13 กพ. 2562

104 เปล่ียนแบตเตอร่ี 3,531.00          3,531.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโยธนิดีเซล ร้านโยธนิดีเซล ราคาต่ าสุด 132/6554 13 กพ. 2562

105 จ้างซ่อมเคร่ืองนึ่ง 17,585.45        17,585.45       เฉพาะเจาะจง บริษทั น าววิฒัน์การช่าง (1992) บริษทั น าววิฒัน์การช่าง (1992) ราคาต่ าสุด 13 กพ. 2562

106 หลอดไฟฮาโลเจน 802.50             802.50            เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น แอนด์ ท ีอิเลคทริค หจก.เอ็น แอนด์ ท ีอิเลคทริค ราคาต่ าสุด INV1902154 13 กพ. 2562

107 ก่อสร้างร้ัวลวดหนาม 95,900.00        95,900.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธิ ์อ่อนหวาน นายณรงค์ฤทธิ ์อ่อนหวาน ราคาต่ าสุด 13 กพ. 2562

108 ค.งานบา้นงานครัว 49,000.00        49,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต่ าสุด 039/1902 13 กพ. 2562

109 ปรับปรุงหลังคา 39,100.00        39,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปทัมาเจริญกิจ ร้านปทัมาเจริญกิจ ราคาต่ าสุด 15/2 13 กพ. 2562

110 ปรับปรุงภมูิทศัน์ 55,000.00        55,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธิ ์อ่อนหวาน นายณรงค์ฤทธิ ์อ่อนหวาน ราคาต่ าสุด 14/3 13 กพ. 2562

111 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จ ากัด บริษทั CKC เมดิคอส จ ากัด ราคาต่ าสุด IV6200089 13 กพ. 2562



112 ปรับปรุงโรงพกัขยะ 97,943.00        97,943.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปทัมาเจริญกิจ ร้านปทัมาเจริญกิจ ราคาต่ าสุด 19/2 14 กพ. 2562

113 ปรับปรุงขอบฟตุบาท 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธิ ์อ่อนหวาน นายณรงค์ฤทธิ ์อ่อนหวาน ราคาต่ าสุด 12/2 14 กพ. 2562

114 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 8,200.00          8,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต ราคาต่ าสุด 620893 14 กพ. 2562

115 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 31,950.00        31,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต่ าสุด 620956 14 กพ. 2562

116 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมเทค เฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั เคมเทค เฮลทแ์คร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 19-023672 14 กพ. 2562

117 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 19,260.00        19,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด IV0074294 14 กพ. 2562

118 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 9,600.00          9,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุด IV6204719 14 กพ. 2562

119 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จ ากัด บริษทั แอมเบสพลัส จ ากัด ราคาต่ าสุด AM6201/204 14 กพ. 2562

120 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จ ากัด บริษทั แอมเบสพลัส จ ากัด ราคาต่ าสุด AM6202/111 14 กพ. 2562

121 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 9,630.00          9,630.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต่ าสุด 5328572418 14 กพ. 2562

122 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 89,657.44        89,657.44       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต่ าสุด 5328563120 14 กพ. 2562

123 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,400.00          3,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็นท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษทั เอ็นท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด IV062000519 14 กพ. 2562

124 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 20,900.00        20,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็นท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษทั เอ็นท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด IV062000480 14 กพ. 2562

125 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 48,150.00        48,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต่ าสุด 5328527928 14 กพ. 2562

126 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จ ากัด บริษทั CKC เมดิคอส จ ากัด ราคาต่ าสุด IV6200089 14 กพ. 2562

127 ค.ไฟฟา้และวทิยุ 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ล าปางซีคิว (ยงยุทธวิศวกรรม) หจก. ล าปางซีคิว (ยงยุทธวิศวกรรม) ราคาต่ าสุด 18 กพ. 2562

128 เช่าเก้าอี้ 13,200.00        13,200.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรวลัย์ ชะเต นางสาวนีรวลัย์ ชะเต ราคาต่ าสุด 18 กพ. 2562

129 เปล่ียนอะไหล่ยูนิตท าฟัน 1,300.00          1,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามเด็นท์ บริษทั สยามเด็นท์ ราคาต่ าสุด 18 กพ. 2562

130 เปล่ียนอะไหล่กรอฟนั 900.00             900.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามเด็นท์ บริษทั สยามเด็นท์ ราคาต่ าสุด 18 กพ. 2562

131 วสัดุทนัตกรรม 900.00             900.00            เฉพาะเจาะจง ร้านสวนดอก ร้านสวนดอก ราคาต่ าสุด 4187 18 กพ. 2562

132 วสัดุทนัตกรรม 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ลอิน บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ลอิน ราคาต่ าสุด 107361 18 กพ. 2562

133 เปล่ียนอะไหล่เคร่ืองอบผ้า 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี. เอ็ม.ท.ีเซอร์วสิ ร้าน ซี. เอ็ม.ท.ีเซอร์วสิ ราคาต่ าสุด 06/29 20 กพ. 2562

134 จ้างเหมาท าตรายาง 1,590.00          1,590.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา ราคาต่ าสุด 20 กพ. 2562

135 ร้ือถอนลานตากผ้า 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปทัมาเจริญกิจ ร้านปทัมาเจริญกิจ ราคาต่ าสุด 17/2 20 กพ. 2562

136 วสัดุชันสูตร 36,000.00        36,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด INV 6202-0367 20 กพ. 2562

137 วสัดุชันสูตร 23,700.00        23,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จ ากัด บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จ ากัด ราคาต่ าสุด D62-00256 20 กพ. 2562

138 วสัดุชันสูตร 8,400.00          8,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๊ป จ ากัด บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๊ป จ ากัด ราคาต่ าสุด MG 6202-0260 20 กพ. 2562

139 วสัดุชันสูตร 88,388.00        88,388.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต่ าสุด EX-IV 6202-107 20 กพ. 2562

140 วสัดุชันสูตร 96,215.00        96,215.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด INV 6202-0361 20 กพ. 2562



141 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 21,140.00        21,140.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต่ าสุด 6201765 20 กพ. 2562

142 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 2,568.00          2,568.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 620202338 20 กพ. 2562

143 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 2,978.88          2,978.88         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 620202791 20 กพ. 2562

144 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,880.00          3,880.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด BL62-02/281 20 กพ. 2562

145 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 12,618.51        12,618.51       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 1163251726 20 กพ. 2562

146 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 40,400.00        40,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม้นท ์แล็ป หจก. อินสรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่ าสุด ILV6202/0149 20 กพ. 2562

147 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,600.00          3,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม้นท ์แล็ป หจก. อินสรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่ าสุด ILV6202/0169 20 กพ. 2562

148 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 12,830.00        12,830.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม้นท ์แล็ป หจก. อินสรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่ าสุด ILV6202/0230 20 กพ. 2562

149 วสัดุทนัตกรรม 47,210.00        47,210.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ่ียงไฮ้ บริษทั เซ่ียงไฮ้ ราคาต่ าสุด
BB25601/0089
6

21 กพ. 2562

150 วสัดุทนัตกรรม 52,940.00        52,940.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นูโวเด็นท์ บริษทั นูโวเด็นท์ ราคาต่ าสุด IV6202010 21 กพ. 2562

151 ชุดส่ือประชาสัมพนัธ์ 73,250.00        73,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น จ ากัด บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น จ ากัด ราคาต่ าสุด 22 กพ. 2562

152 ชุดส่ือประชาสัมพนัธ์ 110,000.00      110,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น จ ากัด บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น จ ากัด ราคาต่ าสุด 22 กพ. 2562

153 โทรทศัน์ LED 55 นิ้ว 42,500.00        42,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น จ ากัด บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น จ ากัด ราคาต่ าสุด 22 กพ. 2562

154 วสัดุก่อสร้าง 6,340.00          6,340.00         เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางชัยยาก่อสร้าง ร้านล าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 22 กพ. 2562

155 กล่องข้าวน้อย 16,200.00        16,200.00       เฉพาะเจาะจง นางนิตยา นางนิตยา ราคาต่ าสุด 22 กพ. 2562

156 ถ่ายเอกสาร 19,708.00        19,708.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ตาหวานก็อปปี้ ร้าน ตาหวานก็อปปี้ ราคาต่ าสุด 22 กพ. 2562

157 ถ่ายเอกสาร 33,390.00        33,390.00       เฉพาะเจาะจง ร้านตาหวานก๊อปปี้ ร้านตาหวานก๊อปปี้ ราคาต่ าสุด 22 กพ. 2562

158 ร้ือถอนเคร่ืองปรับอากาศ 545,700.00      545,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรัษฎาการฟฟา้-แอร์ ร้านรัษฎาการฟฟา้-แอร์ ราคาต่ าสุด 22 กพ. 2562

159 วสัดุทนัตกรรม 28,254.76        28,254.76       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีกเดนทอล บริษทั ทโีกเดนทอล ราคาต่ าสุด L06721 22 กพ. 2562

160 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 2,840.00          2,840.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส ราคาต่ าสุด BR26202/000020 22 กพ. 2562

161 วสัดุทนัตกรรม 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี จ ากัด บริษทั ยูนิต้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด IS8200949 25 กพ. 2562

162 วสัดุทนัตกรรม 3,531.00          3,531.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต่ าสุด 5328623549 25 กพ. 2562

163 วสัดุทนัตกรรม 19,826.00        19,826.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร์พเีด็นท์ บริษทั วอีาร์พเีด็นท์ ราคาต่ าสุด 142010164 25 กพ. 2562

164 ฟนัปลอม 119,750.00      119,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซาซีแลม บริษทั เอ็กซาซีแลม ราคาต่ าสุด cmbi-1901-000549 25 กพ. 2562

165 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 23,460.00        23,460.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต่ าสุด 6202179 25 กพ. 2562

166 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 24,180.00        24,180.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต่ าสุด 6202163 25 กพ. 2562

167 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 1163271544 25 กพ. 2562

168 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 1163271491 25 กพ. 2562

169 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 1163272095 25 กพ. 2562



170 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 24,975.00        24,975.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จ ากัด บริษทั ไซแอนเมด จ ากัด ราคาต่ าสุด SM62/020941 25 กพ. 2562

171 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 11,235.00        11,235.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 620202999 25 กพ. 2562

172 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 18,018.00        18,018.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด ราคาต่ าสุด IV19002060 25 กพ. 2562

173 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 9,900.00          9,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วากัส เมดิเชีย หจก. วากัส เมดิเชีย ราคาต่ าสุด 611210 25 กพ. 2562

174 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 57,380.00        57,380.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จ ากัด บริษทั ไซแอนเมด จ ากัด ราคาต่ าสุด SM62/020760 25 กพ. 2562

175 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 9,200.00          9,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จ ากัด บริษทั ไซแอนเมด จ ากัด ราคาต่ าสุด SM62/022895 25 กพ. 2562

176 วสัดุชันสูตร 84,000.00        84,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต่ าสุด EX-IV 6202-140 26 กพ. 2562

177 วสัดุชันสูตร 39,750.00        39,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด INV 6202-0604 26 กพ. 2562

178 วสัดุทนัตกรรม 38,704.04        38,704.04       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด ราคาต่ าสุด 53286890621 26 กพ. 2562

179 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 2,875.00          2,875.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ์ จ ากัด บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 62/023 26 กพ. 2562

180 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 2,150.00          2,150.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ์ จ ากัด บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 62/084 26 กพ. 2562

181 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,775.00          4,775.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ์ จ ากัด บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 62/056 26 กพ. 2562

182 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,870.00          4,870.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ์ จ ากัด บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 62-061 26 กพ. 2562

183 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 1,805.00          1,805.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ์ จ ากัด บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 62/041 26 กพ. 2562

184 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 1,735.00          1,735.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ์ จ ากัด บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 62/026 26 กพ. 2562




