
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่ซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื
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รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
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เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

เลขที่ใบส่งของ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการชือ้หรอืจ้าง

1 วัสดุงานบ้านงารครัว 34,517.00        34,517.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 3 ธ.ค. 2561

2 วัสดุงานบ้านงารครัว 3,815.00          3,815.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์ ร้านมานิตย์ ราคาต ําสุด 2/78 3 ธ.ค. 2561

3 วัสดุงานบ้านงารครัว 4,185.00          4,185.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง ราคาต ําสุด 096/4781 3 ธ.ค. 2561

4 วัสดุงานบ้านงารครัว 14,460.00        14,460.00       เฉพาะเจาะจง นายภูมินทร์ สายวงศ์ฝัน นายภูมินทร์ สายวงศ์ฝัน ราคาต ําสุด ญ?61120001 3 ธ.ค. 2561

5 วัสดุงานบ้านงารครัว 30,085.00        30,085.00       เฉพาะเจาะจง ร้านลําปางคลีน ร้านลําปางคลีน ราคาต ําสุด 017/0807 3 ธ.ค. 2561

6 วัสดุสํานักงาน 29,994.00        29,994.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาต ําสุด ณฮ6106538 3 ธ.ค. 2561

8 สต๊ิกเกอร์แล็ป 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.ที.ซัพพลาย ร้าน เอส.ที.ซัพพลาย ราคาต ําสุด 009/402 3 ธ.ค. 2561

9.3 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 43,020.00        43,020.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด ราคาต ําสุด 611263 3 ธ.ค. 2561

11 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 81,024.00        81,024.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6111-192 3 ธ.ค. 2561

12 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 39,750.00        39,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6111-0931 3 ธ.ค. 2561

14 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮเลน่า ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด บริษัท เฮเลน่า ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด ราคาต ําสุด 201811-1030 3 ธ.ค. 2561

15 วัสดุการแพทย์ 24,800.00        24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 611978 4 ธ.ค. 2561

17 วัสดุการแพทย์ 29,600.00        29,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 611731 4 ธ.ค. 2561

18 ยาบัญชียาหลัก 10,800.00        10,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด บริษัท มาสุ จํากัด ราคาต ําสุด 160010 4 ธ.ค. 2561

20 ยาบัญชียาหลัก 6,880.00          6,880.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล ราคาต ําสุด 612974 4 ธ.ค. 2561

21 ยาบัญชียาหลัก 3,950.00          3,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล บี เอส บริษัท แอล บี เอส ราคาต ําสุด 604752 4 ธ.ค. 2561

23 ยาบัญชียาหลัก 44,440.00        44,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอลส์ บริษัท เอสพีเอส เมดิคอลส์ ราคาต ําสุด SI14/1819849 4 ธ.ค. 2561

24 ยาบัญชียาหลัก 12,600.00        12,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี บริษัท เอฟ ซี พี ราคาต ําสุด 3310173235 4 ธ.ค. 2561

26 ยาบัญชียาหลัก 9,672.80          9,672.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช บริษัท ดี เค เอส เอช ราคาต ําสุด 532810157 4 ธ.ค. 2561

27 ยาบัญชียาหลัก 5,885.00          5,885.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช บริษัท ดี เค เอส เอช ราคาต ําสุด 5328101654 4 ธ.ค. 2561

29 ยาบัญชียาหลัก 35,898.50        35,898.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช บริษัท ดี เค เอส เอช ราคาต ําสุด 5328045145 4 ธ.ค. 2561

30 ยาบัญชียาหลัก 5,601.45          5,601.45         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช บริษัท ดี เค เอส เอช ราคาต ําสุด 5328154424 4 ธ.ค. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม

โรงพยาบาลเกาะคา
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32 ยาบัญชียาหลัก 18,104.40        18,104.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช บริษัท ดี เค เอส เอช ราคาต ําสุด 5328155552 4 ธ.ค. 2561

33 ยาบัญชียาหลัก 18,318.40        18,318.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช บริษัท ดี เค เอส เอช ราคาต ําสุด 5328081951 4 ธ.ค. 2561

35 ยาบัญชียาหลัก 9,672.80          9,672.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช บริษัท ดี เค เอส เอช ราคาต ําสุด 5328075867 4 ธ.ค. 2561

36 ยาบัญชียาหลัก 3,700.00          3,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่มอก บริษัท แม่มอก ราคาต ําสุด 1/48 4 ธ.ค. 2561

38 ยาบัญชียาหลัก 87,597.60        87,597.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรมทหาร บริษัท องค์การเภสัชกรรมทหาร ราคาต ําสุด 3020008536 4 ธ.ค. 2561

39 ยาบัญชียาหลัก 55,871.68        55,871.68       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรมทหาร บริษัท องค์การเภสัชกรรมทหาร ราคาต ําสุด 3020009078 4 ธ.ค. 2561

41 ยาบัญชียาหลัก 15,935.60        15,935.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรมทหาร บริษัท องค์การเภสัชกรรมทหาร ราคาต ําสุด 3020008853 4 ธ.ค. 2561

42 ยาบัญชียาหลัก 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที แมน ฟาร์มา บริษัท ที แมน ฟาร์มา ราคาต ําสุด 61110000104 4 ธ.ค. 2561

44 ยาบัญชียาหลัก 4,440.00          4,440.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที แมน ฟาร์มา บริษัท ที แมน ฟาร์มา ราคาต ําสุด 6112001582 4 ธ.ค. 2561

45 ยาบัญชียาหลัก 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอนแมนูจํากัด บริษัท โมเดอนแมนูจํากัด ราคาต ําสุด 6111126 4 ธ.ค. 2561

47 ยาบัญชียาหลัก 7,020.00          7,020.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอนแมนูจํากัด บริษัท โมเดอนแมนูจํากัด ราคาต ําสุด 61169 4 ธ.ค. 2561

48 ยาบัญชียาหลัก 140,789.09      140,789.09     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์กรเภสัชกรรม บริษัท องค์กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020009011 4 ธ.ค. 2561

50 ยาบัญชียาหลัก 4,981.30          4,981.30         เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์กรเภสัชกรรม บริษัท องค์กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020008652 4 ธ.ค. 2561

51 ยาบัญชียาหลัก 33,000.00        33,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์กรเภสัชกรรม บริษัท องค์กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 302009263 4 ธ.ค. 2561

53 ยาบัญชียาหลัก 22,300.00        22,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ําสุด 6139290 4 ธ.ค. 2561

54 ยาบัญชียาหลัก 10,326.00        10,326.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ําสุด 6139289 4 ธ.ค. 2561

56 ยาบัญชียาหลัก 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ําสุด 6136630 4 ธ.ค. 2561

57 ยาบัญชียาหลัก 15,388.00        15,388.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ําสุด 6136629 4 ธ.ค. 2561

59 ยาบัญชียาหลัก 25,620.00        25,620.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ําสุด 6137667 4 ธ.ค. 2561

60 ยาบัญชียาหลัก 21,700.00        21,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ําสุด 6137668 4 ธ.ค. 2561

62 ยาบัญชียาหลัก 662.50             662.50            เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ําสุด 6139845 4 ธ.ค. 2561

63 ยาบัญชียาหลัก 9,600.00          9,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มิน่า บริษัท ฟาร์มิน่า ราคาต ําสุด 61316674 4 ธ.ค. 2561
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65 ยาบัญชียาหลัก 5,650.00          5,650.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มิน่า บริษัท ฟาร์มิน่า ราคาต ําสุด 61316673 4 ธ.ค. 2561

66 ยาบัญชียาหลัก 44,298.00        44,298.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท 101 เมดิแคร์ บริษัท 101 เมดิแคร์ ราคาต ําสุด 8102508215 4 ธ.ค. 2561

68 ยาบัญชียาหลัก 14,500.00        14,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลี ฟาร์ม จํากัด บริษัท โปลี ฟาร์ม จํากัด ราคาต ําสุด 61039195 4 ธ.ค. 2561

69 ยาบัญชียาหลัก 9,420.00          9,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลี ฟาร์ม จํากัด บริษัท โปลี ฟาร์ม จํากัด ราคาต ําสุด 61040662 4 ธ.ค. 2561

71 ยาบัญชียาหลัก 7,960.00          7,960.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลี ฟาร์ม จํากัด บริษัท โปลี ฟาร์ม จํากัด ราคาต ําสุด 61040846 4 ธ.ค. 2561

72 ยาบัญชียาหลัก 27,500.00        27,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ราคาต ําสุด 61025758 4 ธ.ค. 2561

74 ยาบัญชียาหลัก 17,700.00        17,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ราคาต ําสุด 61024930 4 ธ.ค. 2561

75 ยาบัญชียาหลัก 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ราคาต ําสุด 61024931 4 ธ.ค. 2561

77 ยาบัญชียาหลัก 47,100.00        47,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ราคาต ําสุด 61025187 4 ธ.ค. 2561

78 ยาบัญชียาหลัก 40,400.00        40,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ ราคาต ําสุด 61026281 4 ธ.ค. 2561

80 ยาบัญชียาหลัก 6,300.00          6,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอนแมนูจํากัด บริษัท โมเดอนแมนูจํากัด ราคาต ําสุด 61111143 4 ธ.ค. 2561

81 ยาบัญชียาหลัก 8,820.00          8,820.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด บริษัท พรีเมด ราคาต ําสุด 61100249 4 ธ.ค. 2561

83 ยาบัญชียาหลัก 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด บริษัท พรีเมด ราคาต ําสุด 611200202 4 ธ.ค. 2561

84 ยาบัญชียาหลัก 53,553.50        53,553.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จํากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จํากัด ราคาต ําสุด 1181105801 4 ธ.ค. 2561

86 ยาบัญชียาหลัก 40,960.00        40,960.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ ราคาต ําสุด 611130189 4 ธ.ค. 2561

87 ยาบัญชียาหลัก 26,720.00        26,720.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ ราคาต ําสุด 611127181 4 ธ.ค. 2561

89 ยาบัญชียาหลัก 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ ราคาต ําสุด 6111294999 4 ธ.ค. 2561

90 ยาบัญชียาหลัก 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ ราคาต ําสุด 611124485 4 ธ.ค. 2561

92 ยาบัญชียาหลัก 22,400.00        22,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จํากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จํากัด ราคาต ําสุด 2018111618 4 ธ.ค. 2561

93 ยาบัญชียาหลัก 44,600.00        44,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จํากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จํากัด ราคาต ําสุด 2018112116 4 ธ.ค. 2561

95 ยาบัญชียาหลัก 2,280.00          2,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริก้า บริษัท ดีซีเอช ออริก้า ราคาต ําสุด 31980490 4 ธ.ค. 2561

96 ยาบัญชียาหลัก 5,400.00          5,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริก้า บริษัท ดีซีเอช ออริก้า ราคาต ําสุด 31980952 4 ธ.ค. 2561
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98 ยาบัญชียาหลัก 22,684.00        22,684.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า ราคาต ําสุด 1162847222 4 ธ.ค. 2561

99 ยาบัญชียาหลัก 26,150.80        26,150.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า ราคาต ําสุด 1162873182 4 ธ.ค. 2561

101 ยาบัญชียาหลัก 50,693.39        50,693.39       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า ราคาต ําสุด 1162871744 4 ธ.ค. 2561

102 ยาบัญชียาหลัก 72,441.14        72,441.14       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า ราคาต ําสุด 1162881812 4 ธ.ค. 2561

104 ยาบัญชียาหลัก 9,223.40          9,223.40         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า ราคาต ําสุด 1162882766 4 ธ.ค. 2561

105 ยาบัญชียาหลัก 17,280.50        17,280.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า ราคาต ําสุด 1162886252 4 ธ.ค. 2561

107 ตรายาง 240.00             240.00            เฉพาะเจาะจง ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 28/1389 6 ธ.ค. 2561

108 ไมโครเวฟ 1,650.00          1,650.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต ําสุด 033/1633 6 ธ.ค. 2561

110 กรดเกลือ/จุรินทรีย์ผง 3,725.00          3,725.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ ราคาต ําสุด 15/006 6 ธ.ค. 2561

111 วัสดุงานบ้านงารครัว 940.00             940.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ยากัตซิงห์ ร้าน ยากัตซิงห์ ราคาต ําสุด 6 ธ.ค. 2561

113 ป้ายประชาสัมพันธ์ 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์ลําปาง อิงค์เจท ร้านเลเซอร์ลําปาง อิงค์เจท ราคาต ําสุด 008/0384 6 ธ.ค. 2561

114 ครุภัณฑ์สํานักงาน 2,450.00          2,450.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 6 ธ.ค. 2561

116 ปรับปรุงเก้าอี้ 5,120.00          5,120.00         เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธิ ์อ่อนหวาน นายณรงค์ฤทธิ ์อ่อนหวาน ราคาต ําสุด 6 ธ.ค. 2561

117 ป้ายประชาสัมพันธ์ 35,845.00        35,845.00       เฉพาะเจาะจง หจก. หจก. ราคาต ําสุด 6 ธ.ค. 2561

119 ชุดม้าหิน 38,000.00        38,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรี ร้านมนตรี ราคาต ําสุด 6 ธ.ค. 2561

120 ป้ายประชาสัมพันธ์ 4,895.00          4,895.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์ลําปาง อิงค์เจท ร้านเลเซอร์ลําปาง อิงค์เจท ราคาต ําสุด 6 ธ.ค. 2561

122 ชุดประกอบน็อต 267.00             267.00            เฉพาะเจาะจง ร้านลําปางชัยยา ร้านลําปางชัยยา ราคาต ําสุด 6 ธ.ค. 2561

123 เหมาบริการทาสี 74,000.00        74,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดม จ๊ะใจ นายอุดม จ๊ะใจ ราคาต ําสุด 21/2 6 ธ.ค. 2561

125 ปรับปรุงที จอดรถ 31,700.00        31,700.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธิ ์อ่อนหวาน นายณรงค์ฤทธิ ์อ่อนหวาน ราคาต ําสุด 5/2 6 ธ.ค. 2561

126 ปรับปรุงโรงจอดรถ 74,300.00        74,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทีอาร์ ก่อสร้าง ร้านทีอาร์ ก่อสร้าง ราคาต ําสุด 7/2 6 ธ.ค. 2561

128 วัสดุการแพทย์ 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิสคอส จํากัด บริษัท CKC เมดิสคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV 6100585 6 ธ.ค. 2561

129 ยาบัญชียาหลัก 12,500.00        12,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถอินเตอร์ บริษัท โอสถอินเตอร์ ราคาต ําสุด 18BU17688 6 ธ.ค. 2561
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131 ยาบัญชียาหลัก 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ ราคาต ําสุด T611/12677 6 ธ.ค. 2561

132 ยาบัญชียาหลัก 1,860.00          1,860.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ ราคาต ําสุด T611/12142 6 ธ.ค. 2561

134 ยาบัญชียาหลัก 4,400.00          4,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ ราคาต ําสุด T611/12141 6 ธ.ค. 2561

135 ยาบัญชียาหลัก 3,424.00          3,424.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน บริษัท ยูนีซัน ราคาต ําสุด 101181102813 6 ธ.ค. 2561

137 ยาบัญชียาหลัก 6,150.00          6,150.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท จรูญเภสัช บริษัท จรูญเภสัช ราคาต ําสุด 61120140 6 ธ.ค. 2561

138 ยาบัญชียาหลัก 3,800.00          3,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท จรูญเภสัช บริษัท จรูญเภสัช ราคาต ําสุด 6110953 6 ธ.ค. 2561

140 ยาบัญชียาหลัก 13,200.00        13,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พาต้าแลบ บริษัท พาต้าแลบ ราคาต ําสุด 8120002 6 ธ.ค. 2561

141 ยาบัญชียาหลัก 24,550.00        24,550.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พาต้าแลบ บริษัท พาต้าแลบ ราคาต ําสุด 8110875 6 ธ.ค. 2561

143 ยาบัญชียาหลัก 3,200.00          3,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พาต้าแลบ บริษัท พาต้าแลบ ราคาต ําสุด 8110113 6 ธ.ค. 2561

144 ยาบัญชียาหลัก 55,000.00        55,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส บริษัท ไบโอวาลิส ราคาต ําสุด 1816643 6 ธ.ค. 2561

146 ยาบัญชียาหลัก 12,400.00        12,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท 2 เอ็ม บริษัท 2 เอ็ม ราคาต ําสุด 80002996 6 ธ.ค. 2561

147 ยาบัญชียาหลัก 9,095.00          9,095.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช เทรดด้ิง บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 1061026665 6 ธ.ค. 2561

149 ยาบัญชียาหลัก 27,820.00        27,820.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช เทรดด้ิง บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 1061027431 6 ธ.ค. 2561

150 ยาบัญชียาหลัก 53,393.00        53,393.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช เทรดด้ิง บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 1061026664 6 ธ.ค. 2561

152 เกย์วัดออกซิเจน 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์เวอร์ บริษัท ไวส์เวอร์ ราคาต ําสุด 7 ธ.ค. 2561

153 เปลี ยนตลับลูกปืน 900.00             900.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเด้นท์ บริษัท สยามเด้นท์ ราคาต ําสุด 7 ธ.ค. 2561

155 เปลี ยนอ่างล้างมือ 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธิ ์อ่อนหวาน นายณรงค์ฤทธิ ์อ่อนหวาน ราคาต ําสุด 2/9 7 ธ.ค. 2561

156 เหมาขยายเขตประปา 3,797.00          3,797.00         เฉพาะเจาะจง การประปาส่วนภูมิภาค เกาะคา การประปาส่วนภูมิภาค เกาะคา ราคาต ําสุด มท55110-23/449 7 ธ.ค. 2561

158 โทรทัศน์สี ขนาด 32 นิ้ว 5,590.00          5,590.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 035/1714 7 ธ.ค. 2561

159 โต๊ะหมูบู่ชา 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแม่น้อยสังฆภัณฑ์ ร้านแม่น้อยสังฆภัณฑ์ ราคาต ําสุด 7 ธ.ค. 2561

161 วัสดุงานบ้านงารครัว 5,328.00          5,328.00         เฉพาะเจาะจง ร้านยากัตซิงค์ ร้านยากัตซิงค์ ราคาต ําสุด 49/2433 7 ธ.ค. 2561

162 วัสดุการแพทย์ 10,080.00        10,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/106002 7 ธ.ค. 2561
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164 วัสดุการแพทย์ 2,350.00          2,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/116653 7 ธ.ค. 2561

165 วัสดุการแพทย์ 20,720.00        20,720.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/116535 7 ธ.ค. 2561

167 วัสดุการแพทย์ 6,420.00          6,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ําสุด 110889817 7 ธ.ค. 2561

168 วัสดุการแพทย์ 14,400.00        14,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. โฟร์สตาร์โอเอ หจก. โฟร์สตาร์โอเอ ราคาต ําสุด 150/033 7 ธ.ค. 2561

170 ยาบัญชียาหลัก 2,375.00          2,375.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที ซัพพลาย บริษัท เอส ที ซัพพลาย ราคาต ําสุด 008/400 7 ธ.ค. 2561

171 ยาบัญชียาหลัก 55,750.00        55,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล พี ซัพพลาย บริษัท แอล พี ซัพพลาย ราคาต ําสุด 61/072 7 ธ.ค. 2561

173 ยาบัญชียาหลัก 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ็ม แอล บริษัท พี เอ็ม แอล ราคาต ําสุด SIS181112007 7 ธ.ค. 2561

174 ยาบัญชียาหลัก 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ บริษัท นิวไลฟ์ ราคาต ําสุด 61112004 7 ธ.ค. 2561

176 ยาบัญชียาหลัก 2,160.00          2,160.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท จี ไอ เอส บริษัท จี ไอ เอส ราคาต ําสุด 1803526 7 ธ.ค. 2561

177 ยาบัญชียาหลัก 11,680.00        11,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ บริษัท อาร์เอ็กซ์ ราคาต ําสุด 1851599 7 ธ.ค. 2561

179 ยาบัญชียาหลัก 2,490.00          2,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ บริษัท ฟาร์มาแลนด์ ราคาต ําสุด 181206140 7 ธ.ค. 2561

180 ยาบัญชียาหลัก 3,200.00          3,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล ราคาต ําสุด 18IN08120994 7 ธ.ค. 2561

182 ยาบัญชียาหลัก 2,320.00          2,320.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ ราคาต ําสุด 61501603 7 ธ.ค. 2561

183 ยาบัญชียาหลัก 6,280.90          6,280.90         เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ราคาต ําสุด 2018022882 7 ธ.ค. 2561

185 ยาบัญชียาหลัก 17,190.00        17,190.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ บริษัท นิวไลฟ์ ราคาต ําสุด 61120130 7 ธ.ค. 2561

186 ยาบัญชียาหลัก 5,625.00          5,625.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821144492 7 ธ.ค. 2561

188 ยาบัญชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821142128 7 ธ.ค. 2561

189 ยาบัญชียาหลัก 42,000.00        42,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821138821 7 ธ.ค. 2561

191 ยาบัญชียาหลัก 2,650.00          2,650.00         เฉพาะเจาะจง หจก. โรงงานมิลาโน่ หจก. โรงงานมิลาโน่ ราคาต ําสุด 2124/9055 7 ธ.ค. 2561

192 ยาบัญชียาหลัก 41,730.00        41,730.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ บริษัท เมดไลน์ ราคาต ําสุด 103181200219 7 ธ.ค. 2561

194 ยาบัญชียาหลัก 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาไลน์ บริษัท ฟาร์มาไลน์ ราคาต ําสุด 18-24644 7 ธ.ค. 2561

195 ยาบัญชียาหลัก 19,740.00        19,740.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาติกา บริษัท ฟาร์มาติกา ราคาต ําสุด 181212079 7 ธ.ค. 2561
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197 ยาบัญชียาหลัก 40,446.00        40,446.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า ราคาต ําสุด 1162881238 7 ธ.ค. 2561

198 ยาบัญชียาหลัก 12,400.00        12,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 611201990 7 ธ.ค. 2561

200 ยาบัญชียาหลัก 11,556.00        11,556.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ ราคาต ําสุด 5447640018 7 ธ.ค. 2561

201 ยาบัญชียาหลัก 27,606.00        27,606.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ ราคาต ําสุด 5447636009 7 ธ.ค. 2561

203 ยาบัญชียาหลัก 194,630.95      194,630.95     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม บริษัท องค์การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020009010 7 ธ.ค. 2561

204 ยาบัญชียาหลัก 49,920.00        49,920.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม บริษัท องค์การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020009142 7 ธ.ค. 2561

206 ยาบัญชียาหลัก 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พาต้าแลบ บริษัท พาต้าแลบ ราคาต ําสุด 8110876 7 ธ.ค. 2561

207 ยาบัญชียาหลัก 11,556.00        11,556.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีรอล บริษัท ฮีรอล ราคาต ําสุด 1811053 7 ธ.ค. 2561

209 ยาบัญชียาหลัก 7,704.00          7,704.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีรอล บริษัท ฮีรอล ราคาต ําสุด 1811017 7 ธ.ค. 2561

210 ยาบัญชียาหลัก 26,215.00        26,215.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีรอล บริษัท ฮีรอล ราคาต ําสุด 1811241 7 ธ.ค. 2561

212 ยาบัญชียาหลัก 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยดอฟดี บริษัท ไทยดอฟดี ราคาต ําสุด 611553 7 ธ.ค. 2561

213 ยาบัญชียาหลัก 9,160.00          9,160.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จํากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จํากัด ราคาต ําสุด 28697 7 ธ.ค. 2561

215 วัสดุการแพทย์ 87,157.98        87,157.98       เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5328112394 11 ธ.ค. 2561

216 วัสดุการแพทย์ 5,489.10          5,489.10         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ําสุด 1162874415 11 ธ.ค. 2561

218 วัสดุการแพทย์ 7,750.00          7,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พี พี เอส ฮอศพิทอล บริษัท พี พี เอส ฮอศพิทอล ราคาต ําสุด 613338 11 ธ.ค. 2561

219 วัสดุการแพทย์ 13,800.00        13,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั น จํากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 41310 11 ธ.ค. 2561

221 วัสดุการแพทย์ 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั น จํากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 41309 11 ธ.ค. 2561

222 วัสดุการแพทย์ 29,000.00        29,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จํากัด บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV061004345 13 ธ.ค. 2561

224 วัสดุการแพทย์ 5,168.10          5,168.10         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ บริษัท โอเร็กซ์ ราคาต ําสุด 611201237 13 ธ.ค. 2561

225 วัสดุการแพทย์ 2,725.50          2,725.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ บริษัท โอเร็กซ์ ราคาต ําสุด 611201141 13 ธ.ค. 2561

227 วัสดุการแพทย์ 2,978.88          2,978.88         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ บริษัท โอเร็กซ์ ราคาต ําสุด 611200687 13 ธ.ค. 2561

228 วัสดุการแพทย์ 7,700.00          7,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 617787 13 ธ.ค. 2561
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230 วัสดุการแพทย์ 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 617933 13 ธ.ค. 2561

231 วัสดุการแพทย์ 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีเค เมดิคอล จํากัด บริษัท เคพีเค เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6112234 13 ธ.ค. 2561

233 วัสดุการแพทย์ 41,335.00        41,335.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อินสรูเม้นท์ แล็ป บริษัท อินสรูเม้นท์ แล็ป ราคาต ําสุด INL 600/0533 13 ธ.ค. 2561

234 สต๊ิกเกอร์ 24,400.00        24,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์เอส โปรดักส์ ซัพพลาย หจก. อาร์เอส โปรดักส์ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 14 ธ.ค. 2561

236 เปลี ยนยาง 6,220.98          6,220.98         เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน์การช่าง (1992) จํากดั บริษัท นําวิวัฒน์การช่าง (1992) จํากดั ราคาต ําสุด 14 ธ.ค. 2561

237 ไฟกระพริบ 745.00             745.00            เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาต ําสุด IV6106713 14 ธ.ค. 2561

239 ซองพลาสติก 2,300.00          2,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาต ําสุด IV6106714 14 ธ.ค. 2561

240 วัสดุการแพทย์ 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จํากัด บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV112-11891 14 ธ.ค. 2561

242 วัสดุการแพทย์ 16,680.00        16,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จํากัด บริษัท ไทยก๊อส จํากัด ราคาต ําสุด IV6142831 14 ธ.ค. 2561

243 วัสดุการแพทย์ 6,400.00          6,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จํากัด บริษัท ไทยก๊อส จํากัด ราคาต ําสุด IV6143339 14 ธ.ค. 2561

245 วัสดุการแพทย์ 16,795.00        16,795.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จํากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL61-12/216 14 ธ.ค. 2561

246 วัสดุการแพทย์ 19,360.00        19,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 6112328 14 ธ.ค. 2561

248 ป้ายประชาสัมพันธ์ 1,655.00          1,655.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เลเซอร์ลําปางอิงค์เจท ร้าน เลเซอร์ลําปางอิงค์เจท ราคาต ําสุด 008/0389 17 ธ.ค. 2561

249 เหมาบริการตัดต้นไม้ 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ คําจิว๋ นายณัฐพงศ์ คําจิว๋ ราคาต ําสุด 17 ธ.ค. 2561

251 ซ่อมพัดลมตู้คอนโทรล 5,136.00          5,136.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟโอเนียลิฟท์ บริษัท ไฟโอเนียลิฟท์ ราคาต ําสุด 17 ธ.ค. 2561

252 รถเขน 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โซลูชั น คอมพิวเตอร์ จํากดั บริษัท สมาร์ท โซลูชั น คอมพิวเตอร์ จํากดั ราคาต ําสุด IV-20181200163 17 ธ.ค. 2561

254 น้ํากลั น 1,600.00          1,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ําดื มดิวดรอป ร้าน น้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 15/2/61 17 ธ.ค. 2561

255 เหมาบริการติดต้ังไปปไลน์ 62,455.90        62,455.90       เฉพาะเจาะจง หจก. เบสท์ เมดิคอล (แพร่) หจก. เบสท์ เมดิคอล (แพร่) ราคาต ําสุด 17 ธ.ค. 2561

257 โทรศัพท์ไร้สาย 1,250.00          1,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 035/1704 17 ธ.ค. 2561

258 วัสดุก่อสร้าง 53,100.00        53,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ลําปางชัยยาก่อสร้าง หจก.ลําปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต ําสุด 17 ธ.ค. 2561

260 เหมาบริการงานทาสี 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดม จ๊ะใจ นายอุดม จ๊ะใจ ราคาต ําสุด 17 ธ.ค. 2561

261 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จํากัด บริษัท ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN1812-019 17 ธ.ค. 2561
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263 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 98,611.00        98,611.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6111-0947 17 ธ.ค. 2561

264 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 23,700.00        23,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จํากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จํากัด ราคาต ําสุด D 61-01998 17 ธ.ค. 2561

266 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ืมเมอร์ จํากัด บริษัท เฟร์ืมเมอร์ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6112-0309 17 ธ.ค. 2561

267 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 93,000.00        93,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6112-075 17 ธ.ค. 2561

269 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 93,638.00        93,638.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6112-0310 17 ธ.ค. 2561

270 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 11,884.00        11,884.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ืมเมอร์ จํากัด บริษัท เฟร์ืมเมอร์ จํากัด ราคาต ําสุด INV 611-0933 17 ธ.ค. 2561

272 วัสดุการแพทย์ 22,500.00        22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอส จํากัด บริษัท CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6100601 17 ธ.ค. 2561

273 วัสดุการแพทย์ 24,800.00        24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 662382 17 ธ.ค. 2561

275 โทรทัศน์สี ขนาด 32 นิ้ว 4,990.00          4,990.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 035/1715 19 ธ.ค. 2561

276 ตรายาง 900.00             900.00            เฉพาะเจาะจง ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 19 ธ.ค. 2561

278 เปลี ยนยางอะไหล่ 9,416.00          9,416.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโยธินดีเซล ร้านโยธินดีเซล ราคาต ําสุด 19 ธ.ค. 2561

279 ค.ไฟฟ้าและวิทยุ 27,048.60        27,048.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลอินเตอร์เทรดด้ิง บริษัท ชุมพลอินเตอร์เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 19 ธ.ค. 2561

281 ค.สํานักงาน 38,000.00        38,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ําล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต ําสุด 19 ธ.ค. 2561

282 ค.คอมพิวเตอร์ 8,690.00          8,690.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โซลูชั น คอมพิวเตอร์ จํากดั บริษัท สมาร์ท โซลูชั น คอมพิวเตอร์ จํากดั ราคาต ําสุด 19 ธ.ค. 2561

284 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,870.00          3,870.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธนภรณ์อปุกรณ์ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ร้านธนภรณ์อปุกรณ์ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 19 ธ.ค. 2561

285 วัสดุอื น 1,452.00          1,452.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแม่น้อยสังฆภัณฑ์ ร้านแม่น้อยสังฆภัณฑ์ ราคาต ําสุด 19 ธ.ค. 2561

287 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮเลน่า ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด บริษัท เฮเลน่า ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด ราคาต ําสุด 201812-1014 20 ธ.ค. 2561

288 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 39,750.00        39,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ืมเมอร์ จํากัด บริษัท เฟร์ืมเมอร์ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6112-0584 20 ธ.ค. 2561

290 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 75,000.00        75,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6112-129 20 ธ.ค. 2561

291 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 19,330.00        19,330.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จํากัด ราคาต ําสุด IV6112-0872 20 ธ.ค. 2561

293 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 13,200.00        13,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จํากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จํากัด ราคาต ําสุด D 61-02080 20 ธ.ค. 2561

294 วัสดุการแพทย์ 28,640.00        28,640.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 6112593 20 ธ.ค. 2561
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296 ดินดํา 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ ก๋าวิตู นายอาทิตย์ ก๋าวิตู ราคาต ําสุด 2/12 24 ธ.ค. 2561

297 ต้นไมประดับสวน 6,150.00          6,150.00         เฉพาะเจาะจง สวนลุงพจน์ สวนลุงพจน์ ราคาต ําสุด 1/1 24 ธ.ค. 2561

299 ต้นไมประดับสวน 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านชัยนานา ร้านชัยนานา ราคาต ําสุด 24 ธ.ค. 2561

300 วัสดุการแพทย์ 24,160.00        24,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 6112725 24 ธ.ค. 2561

302 วัสดุการแพทย์ 28,320.00        28,320.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 6112743 24 ธ.ค. 2561

303 วัสดุการแพทย์ 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต ําสุด 616608 24 ธ.ค. 2561

305 วัสดุการแพทย์ 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต ําสุด 616656 24 ธ.ค. 2561

306 วัสดุการแพทย์ 4,430.00          4,430.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส ราคาต ําสุด BR26112/000020 24 ธ.ค. 2561

308 วัสดุการแพทย์ 1,510.00          1,510.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต ําสุด 61/605 24 ธ.ค. 2561

309 วัสดุการแพทย์ 2,695.00          2,695.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต ําสุด 61/642 24 ธ.ค. 2561

311 วัสดุการแพทย์ 2,705.00          2,705.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต ําสุด 61/638 24 ธ.ค. 2561

312 วัสดุการแพทย์ 3,335.00          3,335.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต ําสุด 61/615 24 ธ.ค. 2561

314 วัสดุการแพทย์ 5,985.00          5,985.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต ําสุด 61/623 24 ธ.ค. 2561

315 วัสดุการแพทย์ 7,315.00          7,315.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต ําสุด 61/594 24 ธ.ค. 2561

317 วัสดุการแพทย์ 1,680.00          1,680.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต ําสุด 61/596 24 ธ.ค. 2561

318 วัสดุการแพทย์ 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลล์ จํากัด บริษัท ไอดีเวลล์ จํากัด ราคาต ําสุด INV6112-0135 24 ธ.ค. 2561

320 วัสดุการแพทย์ 9,244.80          9,244.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5328240962 24 ธ.ค. 2561

321 วัสดุการแพทย์ 8,800.00          8,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัด จํากัด บริษัท แอมเบสพลัด จํากัด ราคาต ําสุด AM611/103 24 ธ.ค. 2561

323 วัสดุการแพทย์ 21,360.00        21,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอทตอน จํากัด บริษัท ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV 1801256 24 ธ.ค. 2561

324 ป้ายประชาสัมพันธ์ 1,420.00          1,420.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เลเซอร์ลําปางอิงค์เจท ร้าน เลเซอร์ลําปางอิงค์เจท ราคาต ําสุด 25 ธ.ค. 2561

326 เครื องเป่าวัดแฮลกอฮอล์ 12,840.00        12,840.00       เฉพาะเจาะจง SP.MEDICAL HUB LIMITED PARTENER SHID SP.MEDICAL HUB LIMITED PARTENER SHID ราคาต ําสุด 25 ธ.ค. 2561

327 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,995.00          1,995.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธนภรณ์อปุกรณ์ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ร้านธนภรณ์อปุกรณ์ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 25 ธ.ค. 2561
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329 วัสดุทันตกรรม 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอสเคอร์ จํากัด บริษัท เอสดีเอสเคอร์ จํากัด ราคาต ําสุด 610014599 25 ธ.ค. 2561

330 วัสดุทันตกรรม 2,950.00          2,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์พีเด้นท์ จํากัด บริษัท วีอาร์พีเด้นท์ จํากัด ราคาต ําสุด 14110200 25 ธ.ค. 2561

332 วัสดุทันตกรรม 2,850.00          2,850.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซียงไฮ้ จํากัด บริษัท เซียงไฮ้ จํากัด ราคาต ําสุด BB256111/00728 25 ธ.ค. 2561

333 วัสดุทันตกรรม 27,520.40        27,520.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328107187 25 ธ.ค. 2561

335 วัสดุทันตกรรม 3,531.00          3,531.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328223441 25 ธ.ค. 2561

336 วัสดุทันตกรรม 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จํากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จํากัด ราคาต ําสุด 29436 28 ธ.ค. 2561

338 วัสดุทันตกรรม 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซาซีแลม บริษัท เอ็กซาซีแลม ราคาต ําสุด Cmbi1812-000580 28 ธ.ค. 2561

339 วัสดุทันตกรรม 81,500.00        81,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอไปโอเทค จํากัด บริษัท นีโอไปโอเทค จํากัด ราคาต ําสุด 201812068 28 ธ.ค. 2561

341 วัสดุทันตกรรม 30,100.00        30,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ จํากัด บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ จํากัด ราคาต ําสุด IVD0062246 28 ธ.ค. 2561

342 วัสดุทันตกรรม 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์พีเด้นท์ จํากัด บริษัท วีอาร์พีเด้นท์ จํากัด ราคาต ําสุด 141120186 28 ธ.ค. 2561

344 วัสดุทันตกรรม 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซียงไฮ้ จํากัด บริษัท เซียงไฮ้ จํากัด ราคาต ําสุด BB256112/00713 28 ธ.ค. 2561

345 วัสดุทันตกรรม 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี จํากัด บริษัท ยูนิต้ี จํากัด ราคาต ําสุด IS6111062 28 ธ.ค. 2561

347 วัสดุทันตกรรม 119,881.00      119,881.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซาซีแลม บริษัท เอ็กซาซีแลม ราคาต ําสุด cmbi-1812-000493
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