
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่ซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการชือ้หรอืจ้าง

1 อาหารส าเร็จรูป 2,042,712.00   2,042,712.00  เฉพาะเจาะจง นายสมพล  บารมีกุล นายสมพล  บารมีกุล ราคาต  าสุด อยูร่ะหว่างแจ้งท าสัญญา

2 ท าความสะอาด 2,042,712.00   2,042,712.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วสิ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วสิ จ ากัด ราคาต  าสุด อยูร่ะหว่างแจ้งท าสัญญา

3 หมึกพิมพ์ 500,000.00      500,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน บีเอสเอ็นโทนเนอร์ ร้าน บีเอสเอ็นโทนเนอร์ ราคาต  าสุด 1/2562 ลว. 1 ต.ค. 2561

4 ขยะติดเชือ้ 500,000.00      500,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์ หจก.ส.เรืองโรจน์ ราคาต  าสุด 2/2562 ลว. 3 ต.ค. 2561

5 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 500,000.00      500,000.00     เฉพาะเจาะจง ศุนย์แลบธนบุรี ศุนย์แลบธนบุรี ราคาต  าสุด 43/2562 ลว. 1 พย. 2561

6 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 500,000.00      500,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางไอทีพลัส ร้านล าปางไอทีพลัส ราคาต  าสุด 55/2562 ลว. 8 พย. 2561

7 ตรวจ CT SCAN 400,000.00      400,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดรเมดิคอล ซัพพลายจ ากัด บริษัท อุดรเมดิคอล ซัพพลายจ ากัด ราคาต  าสุด 61/2562 ลว. 9 พย. 2561

8 ตรวจ MRI 400,000.00      400,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสแอนด์พี ไดแอกนอสติก บริษัท เอสแอนด์พี ไดแอกนอสติก ราคาต  าสุด 63/2562 ลว. 9 พย. 2561

9 วัสดุการแพทย์ 25,600.00        25,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด IV6100424 1 พ.ย. 2561

10 ยาบัญชียาหลัก 22,400.00        22,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแอนวี จ ากัด บริษัท วีแอนวี จ ากัด ราคาต  าสุด 61023736 1 พ.ย. 2561

11 ยาบัญชียาหลัก 27,500.00        27,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแอนวี จ ากัด บริษัท วีแอนวี จ ากัด ราคาต  าสุด 61023347 1 พ.ย. 2561

12 ยาบัญชียาหลัก 22,400.00        22,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแอนวี จ ากัด บริษัท วีแอนวี จ ากัด ราคาต  าสุด 61022366 1 พ.ย. 2561

13 ยาบัญชียาหลัก 29,500.00        29,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแอนวี จ ากัด บริษัท วีแอนวี จ ากัด ราคาต  าสุด 61023740 1 พ.ย. 2561

14 ยาบัญชียาหลัก 8,760.00          8,760.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด ราคาต  าสุด 1843511 1 พ.ย. 2561

15 ยาบัญชียาหลัก 8,760.00          8,760.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด ราคาต  าสุด 1847431 1 พ.ย. 2561

16 ยาบัญชียาหลัก 19,600.00        19,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต  าสุด 611002550 1 พ.ย. 2561

17 ยาบัญชียาหลัก 13,735.00        13,735.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต  าสุด 611100611 1 พ.ย. 2561

18 ยาบัญชียาหลัก 2,054.00          2,054.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิซัน จ ากัด บริษัท ยูนิซัน จ ากัด ราคาต  าสุด 2310121708 1 พ.ย. 2561

19 ยาบัญชียาหลัก 7,400.00          7,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต  าสุด 6132130 1 พ.ย. 2561

20 ยาบัญชียาหลัก 1,656.00          1,656.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต  าสุด 6135123 1 พ.ย. 2561

21 ยาบัญชียาหลัก 4,300.00          4,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต  าสุด 6134012 1 พ.ย. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน

โรงพยาบาลเกาะคา
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22 ยาบัญชียาหลัก 12,230.50        12,230.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต  าสุด 6134013 1 พ.ย. 2561

23 ยาบัญชียาหลัก 22,642.00        22,642.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต  าสุด 6133366 1 พ.ย. 2561

24 ยาบัญชียาหลัก 17,210.00        17,210.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต  าสุด 6132239 1 พ.ย. 2561

25 ยาบัญชียาหลัก 24,940.00        24,940.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต  าสุด 6135270 1 พ.ย. 2561

26 ยาบัญชียาหลัก 37,800.00        37,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ ราคาต  าสุด 611114084 1 พ.ย. 2561

27 ยาบัญชียาหลัก 22,500.00        22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ ราคาต  าสุด 611115663 1 พ.ย. 2561

28 ยาบัญชียาหลัก 36,000.00        36,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ ราคาต  าสุด 611117860 1 พ.ย. 2561

29 ยาบัญชียาหลัก 3,840.00          3,840.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ ราคาต  าสุด 611122551 1 พ.ย. 2561

30 ยาบัญชียาหลัก 4,090.00          4,090.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลี ฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลี ฟาร์ม จ ากัด ราคาต  าสุด 61036845 1 พ.ย. 2561

31 ยาบัญชียาหลัก 9,010.00          9,010.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลี ฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลี ฟาร์ม จ ากัด ราคาต  าสุด 61036468 1 พ.ย. 2561

32 ยาบัญชียาหลัก 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลี ฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลี ฟาร์ม จ ากัด ราคาต  าสุด 61035250 1 พ.ย. 2561

33 ยาบัญชียาหลัก 10,520.00        10,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลี ฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลี ฟาร์ม จ ากัด ราคาต  าสุด 61034896 1 พ.ย. 2561

34 ยาบัญชียาหลัก 1,480.00          1,480.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 056994 1 พ.ย. 2561

35 ยาบัญชียาหลัก 5,550.00          5,550.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 056151 1 พ.ย. 2561

36 ยาบัญชียาหลัก 2,160.00          2,160.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 055408 1 พ.ย. 2561

37 ยาบัญชียาหลัก 4,740.00          4,740.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 056813 1 พ.ย. 2561

38 ยาบัญชียาหลัก 3,210.00          3,210.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค บริษัท แอตแลนติค ราคาต  าสุด 61025605 1 พ.ย. 2561

39 ยาบัญชียาหลัก 2,247.00          2,247.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค บริษัท แอตแลนติค ราคาต  าสุด 61031724 1 พ.ย. 2561

40 ยาบัญชียาหลัก 6,263.00          6,263.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค บริษัท แอตแลนติค ราคาต  าสุด 61031965 1 พ.ย. 2561

41 ยาบัญชียาหลัก 7,374.00          7,374.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค บริษัท แอตแลนติค ราคาต  าสุด 61030454 1 พ.ย. 2561

42 ยาบัญชียาหลัก 36,422.80        36,422.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 1162738971 1 พ.ย. 2561
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43 ยาบัญชียาหลัก 13,535.50        13,535.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 1162736736 1 พ.ย. 2561

44 ยาบัญชียาหลัก 17,976.00        17,976.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ ราคาต  าสุด 5447608441 1 พ.ย. 2561

45 ยาบัญชียาหลัก 3,456.10          3,456.10         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ ราคาต  าสุด 5447614057 1 พ.ย. 2561

46 ยาบัญชียาหลัก 9,844.00          9,844.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ ราคาต  าสุด 5447610687 1 พ.ย. 2561

47 ยาบัญชียาหลัก 9,630.00          9,630.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ ราคาต  าสุด 5447616112 1 พ.ย. 2561

48 ยาบัญชียาหลัก 14,000.00        14,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ ราคาต  าสุด 6110/11770 1 พ.ย. 2561

49 ยาบัญชียาหลัก 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ ราคาต  าสุด 6111/10657 1 พ.ย. 2561

50 ยาบัญชียาหลัก 58,026.10        58,026.10       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช บริษัท ดี เค เอส เอช ราคาต  าสุด 5327915708 1 พ.ย. 2561

51 ยาบัญชียาหลัก 31,832.50        31,832.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช บริษัท ดี เค เอส เอช ราคาต  าสุด 5702647524 1 พ.ย. 2561

52 ยาบัญชียาหลัก 14,509.20        14,509.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช บริษัท ดี เค เอส เอช ราคาต  าสุด 5327950904 1 พ.ย. 2561

53 ยาบัญชียาหลัก 18,104.40        18,104.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช บริษัท ดี เค เอส เอช ราคาต  าสุด 5327920737 1 พ.ย. 2561

54 ยาบัญชียาหลัก 48,270.00        48,270.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 61114 1 พ.ย. 2561

55 ยาบัญชียาหลัก 36,840.00        36,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค บริษัท ไบโอจีนีเทค ราคาต  าสุด 610024108 1 พ.ย. 2561

56 ยาบัญชียาหลัก 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค บริษัท ไบโอจีนีเทค ราคาต  าสุด 6100024756 1 พ.ย. 2561

57 ยาบัญชียาหลัก 51,400.00        51,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เอส บริษัท เอส พี เอส ราคาต  าสุด 14/1818076 1 พ.ย. 2561

58 ยาบัญชียาหลัก 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เอส บริษัท เอส พี เอส ราคาต  าสุด 14/1817498 1 พ.ย. 2561

59 ยาบัญชียาหลัก 5,872.16          5,872.16         เฉพาะเจาะจง บริษัท แกร็ทเตอร์มายบาซิน บริษัท แกร็ทเตอร์มายบาซิน ราคาต  าสุด 2018019277 1 พ.ย. 2561

60 ยาบัญชียาหลัก 2,632.20          2,632.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท แกร็ทเตอร์มายบาซิน บริษัท แกร็ทเตอร์มายบาซิน ราคาต  าสุด 3018019995 1 พ.ย. 2561

61 สต๊ิกเกอร์ 46,000.00        46,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พ.ี บริษัท เอ.ที.พ.ี ราคาต  าสุด 2 พ.ย. 2561

62 ถุงกระดาษ 95.00               95.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 2 พ.ย. 2561

63 นมผงส าหรับเล้ืยงเด็กทารก 1,000.00          1,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอส บริษัท ดีเคเอสเอส ราคาต  าสุด 2 พ.ย. 2561
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64 สาย lan 11,375.00        11,375.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โซลูชั น คอมพิวเตอร์ จ ากดั บริษัท สมาร์ท โซลูชั น คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด 2 พ.ย. 2561

65 ใบเสร็จรับเงิน 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์เอสโปรดักส์ หจก.อาร์เอสโปรดักส์ ราคาต  าสุด 2 พ.ย. 2561

66 ใบมีด 1,250.00          1,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางอันตภัณฑ์ ร้านล าปางอันตภัณฑ์ ราคาต  าสุด 2 พ.ย. 2561

67 จ้างซ่อมเครื องวดัออกซิเจน 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ ที เวิลด์ เทค บริษัท เจ ที เวิลด์ เทค ราคาต  าสุด 2 พ.ย. 2561

68 เปลี ยนแบตเตอรี 4,560.00          4,560.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธนภรณ์อปุกรณ์ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ า ร้านธนภรณ์อปุกรณ์ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ า ราคาต  าสุด 012/0553 2 พ.ย. 2561

69 ใบมีดตัดหญา้ 1,337.50          1,337.50         เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางอนันตภัณฑ์ ร้านล าปางอนันตภัณฑ์ ราคาต  าสุด 079/3916 2 พ.ย. 2561

70 ยาบัญชียาหลัก 77,896.00        77,896.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 1181100365 2 พ.ย. 2561

71 ยาบัญชียาหลัก 19,795.00        19,795.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 1181102230 2 พ.ย. 2561

72 ยาบัญชียาหลัก 30,000.23        30,000.23       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 1162719202 2 พ.ย. 2561

73 ยาบัญชียาหลัก 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 1162760766 2 พ.ย. 2561

74 ยาบัญชียาหลัก 24,182.00        24,182.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 1162778117 2 พ.ย. 2561

75 ยาบัญชียาหลัก 42,440.48        42,440.48       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 1162737527 2 พ.ย. 2561

76 ยาบัญชียาหลัก 36,433.50        36,433.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 1162737364 2 พ.ย. 2561

77 ยาบัญชียาหลัก 26,150.80        26,150.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 1162736638 2 พ.ย. 2561

78 ยาบัญชียาหลัก 146,404.00      146,404.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 3020007730 2 พ.ย. 2561

79 ยาบัญชียาหลัก 1,600.00          1,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลบีเอส จ ากัด บริษัท แอลบีเอส จ ากัด ราคาต  าสุด 604209 2 พ.ย. 2561

80 ยาบัญชียาหลัก 3,450.00          3,450.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอบีเอส จ ากัด บริษัท แอบีเอส จ ากัด ราคาต  าสุด 603783 2 พ.ย. 2561

81 ยาบัญชียาหลัก 2,940.00          2,940.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถอินเตอร์ บริษัท โอสถอินเตอร์ ราคาต  าสุด 1816988 2 พ.ย. 2561

82 ยาบัญชียาหลัก 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มิลาโน บริษัท มิลาโน ราคาต  าสุด 8566/2124 2 พ.ย. 2561

83 ยาบัญชียาหลัก 42,714.40        42,714.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอล เอช จ ากัด บริษัท บี แอล เอช จ ากัด ราคาต  าสุด 1061025318 2 พ.ย. 2561

84 ยาบัญชียาหลัก 2,675.00          2,675.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอล เอช จ ากัด บริษัท บี แอล เอช จ ากัด ราคาต  าสุด 1061025573 2 พ.ย. 2561
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85 ยาบัญชียาหลัก 66,338.90        66,338.90       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม บริษัท องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด 3020008096 2 พ.ย. 2561

86 ยาบัญชียาหลัก 7,600.00          7,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม บริษัท องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด 3020008088 2 พ.ย. 2561

87 ยาบัญชียาหลัก 7,600.00          7,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม บริษัท องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด 3020008203 2 พ.ย. 2561

88 ยาบัญชียาหลัก 840.00             840.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม บริษัท องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด 3020007398 2 พ.ย. 2561

89 ยาบัญชียาหลัก 10,140.00        10,140.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาติกา บริษัท ฟาร์มาติกา ราคาต  าสุด 181102119 2 พ.ย. 2561

90 ยาบัญชียาหลัก 5,940.00          5,940.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาติกา บริษัท ฟาร์มาติกา ราคาต  าสุด 181025014 2 พ.ย. 2561

91 ยาบัญชียาหลัก 8,316.00          8,316.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาติกา บริษัท ฟาร์มาติกา ราคาต  าสุด 181109049 2 พ.ย. 2561

92 ยาบัญชียาหลัก 141,453.20      141,453.20     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม บริษัท องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด 3020007782 2 พ.ย. 2561

93 ยาบัญชียาหลัก 8,060.00          8,060.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม บริษัท องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด 3020007911 2 พ.ย. 2561

94 ยาบัญชียาหลัก 30,728.00        30,728.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม บริษัท องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด 3020007850 2 พ.ย. 2561

95 ยาบัญชียาหลัก 23,171.92        23,171.92       เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช บริษัท สหแพทย์เภสัช ราคาต  าสุด 9110126532 2 พ.ย. 2561

96 ยาบัญชียาหลัก 41,730.00        41,730.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ บริษัท เมดไลน์ ราคาต  าสุด
10318110003
1

2 พ.ย. 2561

97 ยาบัญชียาหลัก 4,032.00          4,032.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี จ ากัด ราคาต  าสุด 61496412 3 พ.ย. 2561

98 ยาบัญชียาหลัก 2,320.00          2,320.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี จ ากัด ราคาต  าสุด 61477920 3 พ.ย. 2561

99 ยาบัญชียาหลัก 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี จ ากัด ราคาต  าสุด 61465852 3 พ.ย. 2561

100 ยาบัญชียาหลัก 26,064.00        26,064.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มติกา บริษัท ฟาร์มติกา ราคาต  าสุด 6108309 3 พ.ย. 2561

101 ยาบัญชียาหลัก 18,733.99        18,733.99       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 1162638620 3 พ.ย. 2561

102 ตลับลูกปืน 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง ร้านอ้ายลา ร้านอ้ายลา ราคาต  าสุด 5 พ.ย. 2561

103 จ้างท าร้ัวลวดหนาม 54,400.00        54,400.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธิ ์อ่อนหวาน นายณรงค์ฤทธิ ์อ่อนหวาน ราคาต  าสุด 2/2 5 พ.ย. 2561

104 ตรายาง 840.00             840.00            เฉพาะเจาะจง ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา ราคาต  าสุด 5 พ.ย. 2561

105 ตรายาง 640.00             640.00            เฉพาะเจาะจง ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา ราคาต  าสุด 5 พ.ย. 2561
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106 ตรายาง 1,320.00          1,320.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา ราคาต  าสุด 5 พ.ย. 2561

107 ยาบัญชียาหลัก 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด ราคาต  าสุด 159531 5 พ.ย. 2561

108 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,790.00          2,790.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด 6 พ.ย. 2561

109 วัสดุชันสูตร 39,750.00        39,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV 6110-1025 6 พ.ย. 2561

110 วัสดุชันสูตร 10,440.00        10,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมด กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพี เมด กรุ๊ป จ ากัด ราคาต  าสุด MG 6110-0726 6 พ.ย. 2561

111 วัสดุชันสูตร 8,600.00          8,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ ากัด ราคาต  าสุด IV 6111-0122 6 พ.ย. 2561

112 วัสดุชันสูตร 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติค จ ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติค จ ากัด ราคาต  าสุด 6110185 6 พ.ย. 2561

113 ยาบัญชียาหลัก 6,550.00          6,550.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ บริษัท ฟาร์มาแลนด์ ราคาต  าสุด 181122045 6 พ.ย. 2561

114 ยาบัญชียาหลัก 2,140.00          2,140.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 821137825 6 พ.ย. 2561

115 ยาบัญชียาหลัก 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 821137556 6 พ.ย. 2561

116 ยาบัญชียาหลัก 36,600.00        36,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 82141205 6 พ.ย. 2561

117 ยาบัญชียาหลัก 4,400.00          4,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 821140630 6 พ.ย. 2561

118 ยาบัญชียาหลัก 21,300.00        21,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 821140444 6 พ.ย. 2561

119 ยาบัญชียาหลัก 2,720.00          2,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 821139995 6 พ.ย. 2561

120 ยาบัญชียาหลัก 42,000.00        42,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 821138824 6 พ.ย. 2561

121 ยาบัญชียาหลัก 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 821139209 6 พ.ย. 2561

122 ยาบัญชียาหลัก 5,040.00          5,040.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทอง บริษัท ธงทอง ราคาต  าสุด 6111/0028 6 พ.ย. 2561

123 ยาบัญชียาหลัก 14,260.00        14,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทอง บริษัท ธงทอง ราคาต  าสุด 6111/0092 6 พ.ย. 2561

124 ยาบัญชียาหลัก 3,720.00          3,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า บริษัท ยูเมด้า ราคาต  าสุด 180384 6 พ.ย. 2561

125 ยาบัญชียาหลัก 10,700.00        10,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การอาหารและยา บริษัท องค์การอาหารและยา ราคาต  าสุด 62/00947 6 พ.ย. 2561

126 ยาบัญชียาหลัก 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พอนด์เคมิคอลส์ บริษัท พอนด์เคมิคอลส์ ราคาต  าสุด 142911 6 พ.ย. 2561
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127 ยาบัญชียาหลัก 8,200.00          8,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า บริษัท เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า ราคาต  าสุด 6103661 6 พ.ย. 2561

128 ยาบัญชียาหลัก 6,200.00          6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ็น บี บริษัท เอ เอ็น บี ราคาต  าสุด 8370195141 6 พ.ย. 2561

129 ยาบัญชียาหลัก 52,000.00        52,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส บริษัท ไบโอวาลิส ราคาต  าสุด 1815182 6 พ.ย. 2561

130 ยาบัญชียาหลัก 69,000.00        69,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ใมเดอนฟาร์มา บริษัท ใมเดอนฟาร์มา ราคาต  าสุด 611110144 6 พ.ย. 2561

131 ยาบัญชียาหลัก 27,500.00        27,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 2018110493 6 พ.ย. 2561

132 ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน 150,000.00      150,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธนพล รินพล นายธนพล รินพล ราคาต  าสุด 8 พ.ย. 2561

133 ยางรถยนต์ 2138 14,980.00        14,980.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโยธินดีเซล ร้านโยธินดีเซล ราคาต  าสุด 125/6203 8 พ.ย. 2561

134 วัสดุส านักงาน 18,596.00        18,596.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด IV6106298 8 พ.ย. 2561

135 ไม้กวาดทางมะพร้าว 700.00             700.00            เฉพาะเจาะจง นายเสริฐ กานัน นายเสริฐ กานัน ราคาต  าสุด 8 พ.ย. 2561

136 ไม้เสียบเบอร์ 5 140.00             140.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอียงเจริญกิจ ร้านเอียงเจริญกิจ ราคาต  าสุด 8 พ.ย. 2561

137 หลอดไฟ  342.40             342.40            เฉพาะเจาะจง ร้านยนต์ศิลป์ ร้านยนต์ศิลป์ ราคาต  าสุด 8 พ.ย. 2561

138 ตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิัติการ 9,100.00          9,100.00         เฉพาะเจาะจง คลินิกล าปางแล็ป คลินิกล าปางแล็ป ราคาต  าสุด 8 พ.ย. 2561

139 วัสดุการแพทย์ 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 1162798980 8 พ.ย. 2561

140 วัสดุการแพทย์ 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 1162798820 8 พ.ย. 2561

141 วัสดุการแพทย์ 56,950.00        56,950.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม้นท์ แล๊ป หจก. อินสรูเม้นท์ แล๊ป ราคาต  าสุด ILV 6110/0422 8 พ.ย. 2561

142 วัสดุการแพทย์ 62,217.18        62,217.18       เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต  าสุด 5327925145 8 พ.ย. 2561

143 วัสดุการแพทย์ 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต  าสุด 616965 8 พ.ย. 2561

144 วัสดุการแพทย์ 3,480.00          3,480.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต  าสุด 617084 8 พ.ย. 2561

145 วัสดุการแพทย์ 9,900.00          9,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วากัสเมดิเซีย หจก.วากัสเมดิเซีย ราคาต  าสุด 611021 8 พ.ย. 2561

146 วัสดุส านักงาน 33,192.50        33,192.50       เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด 9 พ.ย. 2561

147 วัสดุงานบ้านงารครัว 14,856.00        14,856.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง ราคาต  าสุด 9 พ.ย. 2561
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148 วัสดุงานบ้านงารครัว 27,360.00        27,360.00       เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางคลีน ร้านล าปางคลีน ราคาต  าสุด 9 พ.ย. 2561

149 วัสดุงานบ้านงารครัว 7,990.00          7,990.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง ราคาต  าสุด 9 พ.ย. 2561

150 วัสดุงานบ้านงารครัว 3,070.00          3,070.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์ ร้านมานิตย์ ราคาต  าสุด 9 พ.ย. 2561

151 จ้างตรวจ CT SCAN 24,800.00        24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดรเมดิคอล ซัพพลายจ ากัด บริษัท อุดรเมดิคอล ซัพพลายจ ากัด ราคาต  าสุด 9 พ.ย. 2561

152 จ้างตรวจ MRI 21,775.00        21,775.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสแอนด์พี ไดแอกนอสติก บริษัท เอสแอนด์พี ไดแอกนอสติก ราคาต  าสุด 9 พ.ย. 2561

153 วัสดุทันตกรรม 27,028.20        27,028.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช บริษัท ดีเคเอสเอช ราคาต  าสุด 5327490303 9 พ.ย. 2561

154 วัสดุทันตกรรม 7,600.00          7,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีทันตเวช บริษัท เอสดีทันตเวช ราคาต  าสุด 1811A1052 9 พ.ย. 2561

155 วัสดุทันตกรรม 30,990.00        30,990.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซียงไฮ้ บริษัท เซียงไฮ้ ราคาต  าสุด BB256111/00056 9 พ.ย. 2561

156 วัสดุทันตกรรม 1,890.00          1,890.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจโก้ บริษัท ใจโก้ ราคาต  าสุด IV61110007 9 พ.ย. 2561

157 วัสดุทันตกรรม 5,110.00          5,110.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์อิน บริษัท ไดรว์อิน ราคาต  าสุด 104435 9 พ.ย. 2561

158 วัสดุการแพทย์ 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 1162813301 9 พ.ย. 2561

159 วัสดุการแพทย์ 24,400.00        24,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด IV6100436 9 พ.ย. 2561

160 ก๊อกน้ าก้านยาว 360.00             360.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ก ร้าน ก ราคาต  าสุด 12 พ.ย. 2561

161 จ้างเหมาการติดต้ังท่อ 80,656.60        80,656.60       เฉพาะเจาะจง หจก. เบสท์ เมดิคอล (แพร่) หจก. เบสท์ เมดิคอล (แพร่) ราคาต  าสุด 12 พ.ย. 2561

162 สบูเ่หลว 570.00             570.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง ราคาต  าสุด IV6101430 12 พ.ย. 2561

163 จ้างท าป้าย 2,230.00          2,230.00         เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางเลเซอร์อิงค์เจ๊ท ร้านล าปางเลเซอร์อิงค์เจ๊ท ราคาต  าสุด 12 พ.ย. 2561

164 วัสดุชันสูตร 29,352.00        29,352.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด ราคาต  าสุด SN1811-022 12 พ.ย. 2561

165 วัสดุชันสูตร 26,850.00        26,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด ราคาต  าสุด INV-18-1827 12 พ.ย. 2561

166 วัสดุชันสูตร 96,673.00        96,673.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV 6111-0251 12 พ.ย. 2561

167 วัสดุชันสูตร 73,000.00        73,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV 6111-0305 12 พ.ย. 2561

168 วัสดุชันสูตร 90,000.00        90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต  าสุด EX-IV 6110-176 12 พ.ย. 2561
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169 วัสดุชันสูตร 23,700.00        23,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด ราคาต  าสุด D 61-01843 12 พ.ย. 2561

170 วัสดุการแพทย์ 13,910.00        13,910.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 1162827233 12 พ.ย. 2561

171 วัสดุการแพทย์ 22,500.00        22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด IV 6100441 12 พ.ย. 2561

172 วัสดุการแพทย์ 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. 3N เฮลท์แคร์ หจก. 3N เฮลท์แคร์ ราคาต  าสุด INV61010 12 พ.ย. 2561

173 วัสดุการแพทย์ 19,260.00        19,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต  าสุด 5327932663 12 พ.ย. 2561

174 วัสดุการแพทย์ 14,740.00        14,740.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต  าสุด BL61-11/306 12 พ.ย. 2561

175 วัสดุการแพทย์ 44,100.00        44,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากัด บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV6111-0074 12 พ.ย. 2561

176 วัสดุการแพทย์ 29,450.00        29,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จ ากัด บริษัท ไซแอนเมด จ ากัด ราคาต  าสุด SM61/106066 12 พ.ย. 2561

177 วัสดุการแพทย์ 5,350.00          5,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จ ากัด บริษัท ไซแอนเมด จ ากัด ราคาต  าสุด SM61/105607 12 พ.ย. 2561

178 วัสดุการแพทย์ 6,850.00          6,850.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จ ากัด บริษัท ไซแอนเมด จ ากัด ราคาต  าสุด SM61/105747 12 พ.ย. 2561

179 วัสดุการแพทย์ 10,700.00        10,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จ ากัด บริษัท ไซแอนเมด จ ากัด ราคาต  าสุด SM61/105727 12 พ.ย. 2561

180 วัสดุการแพทย์ 3,600.00          3,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จ ากัด บริษัท ไซแอนเมด จ ากัด ราคาต  าสุด SM61/105938 12 พ.ย. 2561

181 วัสดุการแพทย์ 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด IV6100426 12 พ.ย. 2561

182 วัสดุการแพทย์ 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 1162771285 12 พ.ย. 2561

183 วัสดุการแพทย์ 18,950.00        18,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด IV061003899 12 พ.ย. 2561

184 วัสดุทันตกรรม 35,385.97        35,385.97       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเคเอสเอช บริษัท เอสเคเอสเอช ราคาต  าสุด 532793854 13 พ.ย. 2561

185 วัสดุการแพทย์ 22,560.00        22,560.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต  าสุด 6111206 13 พ.ย. 2561

186 ตรายาง 480.00             480.00            เฉพาะเจาะจง ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา ราคาต  าสุด 15 พ.ย. 2561

187 ซ่อมเครื องผลิตอากาศ 70,400.00        70,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เบสท์ เมดิคอล (แพร่) หจก. เบสท์ เมดิคอล (แพร่) ราคาต  าสุด 011/052 15 พ.ย. 2561

188 จ้างท าป้าย 31,800.00        31,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ซายน์เนจกรุ๊ป หจก. ซายน์เนจกรุ๊ป ราคาต  าสุด IN-201811003 15 พ.ย. 2561

189 น้ ากลั นเบรกเกอร์ 350.00             350.00            เฉพาะเจาะจง ร้านยงค์แบรกเกอร์ ร้านยงค์แบรกเกอร์ ราคาต  าสุด 15 พ.ย. 2561
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190 ตู้เย็น 4,350.00          4,350.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต  าสุด 031/1524 15 พ.ย. 2561

191 จ้างเหมาท าราวตากผ้า 7,700.00          7,700.00         เฉพาะเจาะจง นายอุดม  จ๊ะใจ นายอุดม  จ๊ะใจ ราคาต  าสุด 15 พ.ย. 2561

192 วัสดุการแพทย์ 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอส จ ากัด บริษัท CKC เมดิคอส จ ากัด ราคาต  าสุด IV6100449 15 พ.ย. 2561

193 วัสดุทันตกรรม 37,310.00        37,310.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอสเตอร์ บริษัท เอสดีเอสเตอร์ ราคาต  าสุด 611013876 16 พ.ย. 2561

194 วัสดุชันสูตร 84,000.00        84,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต  าสุด EX-IV 6111-086 19 พ.ย. 2561

195 วัสดุชันสูตร 80,997.00        80,997.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV 6111-0391 19 พ.ย. 2561

196 วัสดุชันสูตร 91,725.00        91,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV 6111-0309 19 พ.ย. 2561

197 วัสดุการแพทย์ 23,520.00        23,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต  าสุด 6111453 19 พ.ย. 2561

198 วัสดุการแพทย์ 2,675.00          2,675.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ บริษัท โอเร็กซ์ ราคาต  าสุด 611101585 19  พ.ย. 2561

199 วัสดุการแพทย์ 5,168.10          5,168.10         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ บริษัท โอเร็กซ์ ราคาต  าสุด 611101589 19 พ.ย. 2561

200 วัสดุการแพทย์ 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั น จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั น จ ากัด ราคาต  าสุด 41040 20 พ.ย. 2561

201 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 89,800.00        89,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจเสรีมอเตอร์ จ ากัด บริษัท กิจเสรีมอเตอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 22 พ.ย. 2561

202 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 469.00             469.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนภรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิยุ ร้าน ธนภรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิยุ ราคาต  าสุด 012/0551 22 พ.ย. 2561

203 วัสดุก่อสร้าง 5,730.00          5,730.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต  าสุด 22 พ.ย. 2561

204 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,850.00          9,850.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนภรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิยุ ร้าน ธนภรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวทิยุ ราคาต  าสุด 012/0552 22 พ.ย. 2561

205 จ้างทาสีระบบประปา 94,000.00        94,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดม  จ๊ะใจ นายอุดม  จ๊ะใจ ราคาต  าสุด 22 พ.ย. 2561

206 แบตเตอรี ไฟฟ้า 14,000.00        14,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เตียวฮง บริษัท เตียวฮง ราคาต  าสุด 22 พ.ย. 2561

207 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 680.00             680.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ไอ. ไพศาล ร้าน เอ.ไอ. ไพศาล ราคาต  าสุด 050/2493 22 พ.ย. 2561

208 จ้างทาสีผนังและระเบียง 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปัทมาเจริญกิจ ร้านปัทมาเจริญกิจ ราคาต  าสุด 22 พ.ย. 2561

209 จ้างปรับปรุงโรงรถ 211,500.00      211,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปัทมาเจริญกิจ ร้านปัทมาเจริญกิจ ราคาต  าสุด 22 พ.ย. 2561

210 จ้างทาสีอาคารผู้ป่วย 161,000.00      161,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเกาะคาเพ็นท์ ร้านเกาะคาเพ็นท์ ราคาต  าสุด 22 พ.ย. 2561
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211 วัสดุการแพทย์ 27,610.00        27,610.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สคิปา เมด จ ากัด บริษัท สคิปา เมด จ ากัด ราคาต  าสุด 111-0012BL6 22 พ.ย. 2561

212 วัสดุการแพทย์ 4,590.00          4,590.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร์เก็ตต้ิง อินเทลลิเจนท์ กรุ๊ป บริษัท มาร์เก็ตต้ิง อินเทลลิเจนท์ กรุ๊ป ราคาต  าสุด IV18/11/1576 22 พ.ย. 2561

213 วัสดุการแพทย์ 13,850.00        13,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก็อส จ ากัด บริษัท ไทยก็อส จ ากัด ราคาต  าสุด IV6140129 22 พ.ย. 2561

214 วัสดุการแพทย์ 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จ ากัด บริษัท แอมเบสพลัส จ ากัด ราคาต  าสุด AM6109/127 22 พ.ย. 2561

215 วัสดุการแพทย์ 1,070.00          1,070.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต  าสุด 61/589 22 พ.ย. 2561

216 วัสดุการแพทย์ 865.00             865.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต  าสุด 61/592 22 พ.ย. 2561

217 วัสดุการแพทย์ 2,100.00          2,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต  าสุด 61/578 22 พ.ย. 2561

218 วัสดุการแพทย์ 2,920.00          2,920.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต  าสุด 61/561 22 พ.ย. 2561

219 วัสดุการแพทย์ 9,490.00          9,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต  าสุด 61/562 22 พ.ย. 2561

220 วัสดุการแพทย์ 2,685.00          2,685.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต  าสุด 61/570 22 พ.ย. 2561

221 วัสดุการแพทย์ 995.00             995.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต  าสุด 61/558 22 พ.ย. 2561

222 วัสดุการแพทย์ 4,405.00          4,405.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต  าสุด 61/560 22 พ.ย. 2561

223 วัสดุการแพทย์ 1,861.00          1,861.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เค.ภัณฑ์ บริษัท เค.เค.ภัณฑ์ ราคาต  าสุด 61/556 22 พ.ย. 2561

224 วัสดุการแพทย์ 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เค.ภัณฑ์ บริษัท เค.เค.ภัณฑ์ ราคาต  าสุด IV6102047 22 พ.ย. 2561

225 วัสดุการแพทย์ 15,900.00        15,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสโก้ จ ากัด บริษัท อิสโก้ จ ากัด ราคาต  าสุด 61452 22 พ.ย. 2561

226 วัสดุการแพทย์ 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมเทคเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เคมเทคเฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 18/11/3499 22 พ.ย. 2561

227 วัสดุการแพทย์ 2,140.00          2,140.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต  าสุด 5328012775 22 พ.ย. 2561

228 วัสดุการแพทย์ 19,130.00        19,130.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส ราคาต  าสุด BR26111/000018 22 พ.ย. 2561

229 วัสดุทันตกรรม 1,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซียงไฮ้ บริษัท เซียงไฮ้ ราคาต  าสุด 256440/00949 23 พ.ย. 2561

230 ฟันปลอม 119,948.00      119,948.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซาซีแลม บริษัท เอ็กซาซีแลม ราคาต  าสุด cmbi-1811-000501 23 พ.ย. 2561

231 ปรับปรุงที พักขยะ 69,100.00        69,100.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธิ ์อ่อนหวาน นายณรงค์ฤทธิ ์อ่อนหวาน ราคาต  าสุด 26 พ.ย. 2561
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ข้อตกลงในการชือ้หรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน

โรงพยาบาลเกาะคา

232 ปรับปรุงประตูทางออก 48,600.00        48,600.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธิ ์อ่อนหวาน นายณรงค์ฤทธิ ์อ่อนหวาน ราคาต  าสุด 26 พ.ย. 2561

233 แบตเตอรรี 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด ราคาต  าสุด 26 พ.ย. 2561

234 สายยางเขียว 4,400.00          4,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต  าสุด 26 พ.ย. 2561

235 วัสดุชันสูตร 9,960.00          9,960.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ ากัด ราคาต  าสุด IV 6111-1101 26 พ.ย. 2561

236 วัสดุชันสูตร 18,457.50        18,457.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 1162828052 26 พ.ย. 2561

237 วัสดุชันสูตร 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษัท วายดี ไดนซ์นอสติคส์ บรษัท วายดี ไดนซ์นอสติคส์ ราคาต  าสุด IV 61112318 26 พ.ย. 2561

238 วัสดุชันสูตร 26,850.00        26,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด ราคาต  าสุด INV-18-1929 26 พ.ย. 2561

239 วัสดุทันตกรรม 38,700.00        38,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเด็นท์ บริษัท นูโวเด็นท์ ราคาต  าสุด IV611312 26 พ.ย. 2561

240 วัสดุการแพทย์ 11,063.76        11,063.76       เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน บริษัท จอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน ราคาต  าสุด 975379350 26 พ.ย. 2561

241 ผ้าโซลอน 6,600.00          6,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ยากัตซิงค์ หจก. ยากัตซิงค์ ราคาต  าสุด 27 พ.ย. 2561

242 พัดลม 2,480.00          2,480.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต  าสุด 27 พ.ย. 2561

243 เครื องตัดหญา้ 8,700.00          8,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางอนันตภัณฑ์ ร้านล าปางอนันตภัณฑ์ ราคาต  าสุด 27 พ.ย. 2561

244 วัสดุส านักงาน 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด 27 พ.ย. 2561

245 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 95,666.00        95,666.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วิสุรีย์ ซิสเต็มส์ บริษัท วิสุรีย์ ซิสเต็มส์ ราคาต  าสุด 27 พ.ย. 2561

246 วัสดุการแพทย์ 11,200.00        11,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต  าสุด 616022 27 พ.ย. 2561

247 วัสดุการแพทย์ 1,750.00          1,750.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต  าสุด 616231 27 พ.ย. 2561

248 วัสดุการแพทย์ 7,490.00          7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 1162822390 27 พ.ย. 2561

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่ซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

เลขที่ใบส่งของ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

ข้อตกลงในการชือ้หรอืจ้าง
249 วัสดุการแพทย์ 5,992.00          5,992.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 1162823130 27 พ.ย. 2561

250 วัสดุการแพทย์ 9,152.00          9,152.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต  าสุด 5328033678 27 พ.ย. 2561

251 วัสดุทันตกรรม 1,950.00          1,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนตัลวิชั น บริษัท เดนตัลวิชั น ราคาต  าสุด IV6103861 28 พ.ย. 2561



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่ซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรอื

จ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการชือ้หรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน

โรงพยาบาลเกาะคา

252 วัสดุทันตกรรม 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซียงไฮ้ บริษัท เซียงไฮ้ ราคาต  าสุด BB256111/00581 28 พ.ย. 2561

253 วัสดุการแพทย์ 20,760.00        20,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอทตอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอทตอน จ ากัด ราคาต  าสุด IV18012346 28 พ.ย. 2561


