
ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธซ้ืีอหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการชื้อหรือจ้าง

1 จา้งเหมาติดต้ังเสาอากาศ 2,800.00          2,800.00         เฉพาะเจาะจง นายธรีะพันธ ์มูลมิ่ง นายธรีะพันธ ์มูลมิ่ง ราคาต่่าสุด 2/1 2 มค. 2562

2 สต๊ิกเกอร์กึ่งมัน 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.ท.ีซัพพลาย ร้านเอส.ท.ีซัพพลาย ราคาต่่าสุด 009/409 2 มค. 2562

3 สต๊ิกเกอร์เทอร์มอล 46,000.00        46,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิคอล บริษัท เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิคอล ราคาต่่าสุด 62/016 2 มค. 2562

4 อะเด็ปเตอร์ 149.80             149.80            เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลอินเตอร์เทรดด้ิง บริษัท ชุมพลอินเตอร์เทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 50/2463 2 มค. 2562

5 วสัดุไฟฟ้า 3,516.00          3,516.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟา้ประปาและเคร่ืองกรองน้า่ ร้านธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟา้ประปาและเคร่ืองกรองน้า่ ราคาต่่าสุด 012/0559 2 มค. 2562

6 ซ่อมรถยนต์ กฉ 2138 1,498.00          1,498.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโยธนิดีเซล ร้านโยธนิดีเซล ราคาต่่าสุด 129/6425 2 มค. 2562

7 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 23,200.00        23,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต่่าสุด 6200509 2 มค. 2562

8 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 27,040.00        27,040.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต่่าสุด 6200508 2 มค. 2562

9 ยาบัญชียาหลัก 17,376.00        17,376.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาอินโนวา่ บริษัท ฟาร์มาอินโนวา่ ราคาต่่าสุด 6110425 2 มค. 2562

10 วสัดุส่านักงาน 31,792.50        31,792.50       เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาต่่าสุด IV6200083 3 มค. 2562

11 วสัดุงานบ้านงารครัว 940.00             940.00            เฉพาะเจาะจง ร้านยากตัซิงค์ ร้านยากตัซิงค์ ราคาต่่าสุด 20/2454 3 มค. 2562

12 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ่ากดั บริษัท ทริมเมอร์ จ่ากดั ราคาต่่าสุด IV 190100087 3 มค. 2562

13 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พี พี เอส ฮอศพิทอล บริษัท พี พี เอส ฮอศพิทอล ราคาต่่าสุด 620030 3 มค. 2562

14 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 34,000.00        34,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต่่าสุด 620163 3 มค. 2562

15 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,900.00          9,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วากสั เมดิเชีย หจก. วากสั เมดิเชีย ราคาต่่าสุด 611210 3 มค. 2562

16 ยาบัญชียาหลัก 91,267.95        91,267.95       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม บริษัท องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด 3020010361 3 มค. 2562

17 ยาบัญชียาหลัก 124,650.06      124,650.06     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม บริษัท องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด 30200009918 3 มค. 2562

18 ยาบัญชียาหลัก 3,210.00          3,210.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอล เอช บริษัท บี แอล เอช ราคาต่่าสุด 1062001121 3 มค. 2562

19 ยาบัญชียาหลัก 45,603.40        45,603.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอล เอช บริษัท บี แอล เอช ราคาต่่าสุด 1062000328 3 มค. 2562

20 ยาบัญชียาหลัก 7,023.20          7,023.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม บริษัท องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด 3020009919 3 มค. 2562

21 ยาบัญชียาหลัก 288,288.08      288,288.08     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม บริษัท องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด 3020009928 3 มค. 2562
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22 ยาบัญชียาหลัก 12,400.00        12,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด 620101584 3 มค. 2562

23 ยาบัญชียาหลัก 13,535.50        13,535.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า ราคาต่่าสุด 1162961866 3 มค. 2562

24 ยาบัญชียาหลัก 9,062.90          9,062.90         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า ราคาต่่าสุด 1162968040 3 มค. 2562

25 ยาบัญชียาหลัก 30,174.00        30,174.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า ราคาต่่าสุด 5320377714 3 มค. 2562

26 ยาบัญชียาหลัก 18,318.40        18,318.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช บริษัท ดี เค เอส เอช ราคาต่่าสุด 5328299849 3 มค. 2562

27 ยาบัญชียาหลัก 18,361.20        18,361.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช บริษัท ดี เค เอส เอช ราคาต่่าสุด 5328208968 3 มค. 2562

28 ยาบัญชียาหลัก 27,541.80        27,541.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช บริษัท ดี เค เอส เอช ราคาต่่าสุด 5328209905 3 มค. 2562

29 ยาบัญชียาหลัก 41,267.76        41,267.76       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช บริษัท ดี เค เอส เอช ราคาต่่าสุด 5702935989 3 มค. 2562

30 ยาบัญชียาหลัก 11,716.50        11,716.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช บริษัท ดี เค เอส เอช ราคาต่่าสุด 572935985 3 มค. 2562

31 ยาบัญชียาหลัก 3,480.00          3,480.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถอินเตอร์ บริษัท โอสถอินเตอร์ ราคาต่่าสุด 19BU00363 3 มค. 2562

32 ยาบัญชียาหลัก 35,600.00        35,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถอินเตอร์ บริษัท โอสถอินเตอร์ ราคาต่่าสุด 18BU18936 3 มค. 2562

33 ยาบัญชียาหลัก 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พอนด์ บริษัท พอนด์ ราคาต่่าสุด 143910 3 มค. 2562

34 ยาบัญชียาหลัก 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยเูนียนเมดิคอล บริษัท ยเูนียนเมดิคอล ราคาต่่าสุด 6110291 3 มค. 2562

35 ยาบัญชียาหลัก 36,800.00        36,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอนฟาร์ม่า บริษัท โมเดอนฟาร์ม่า ราคาต่่าสุด 61121296 3 มค. 2562

36 ยาบัญชียาหลัก 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอนฟาร์ม่า บริษัท โมเดอนฟาร์ม่า ราคาต่่าสุด 6201006 3 มค. 2562

37 ยาบัญชียาหลัก 59,813.00        59,813.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า ราคาต่่าสุด 1162959412 3 มค. 2562

38 ยาบัญชียาหลัก 15,460.00        15,460.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ บริษัท ธงทองโอสถ ราคาต่่าสุด 6112/0263 3 มค. 2562

39 ยาบัญชียาหลัก 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เภสัชกรรมทหาร บริษัท เภสัชกรรมทหาร ราคาต่่าสุด 09/62/879 3 มค. 2562

40 ยาบัญชียาหลัก 2,100.00          2,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลบีเอส บริษัท แอลบีเอส ราคาต่่าสุด 608507 3 มค. 2562

41 ยาบัญชียาหลัก 2,750.00          2,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บรูพาโอสถ บริษัท บรูพาโอสถ ราคาต่่าสุด 6102318 3 มค. 2562

42 จา้งเหมาตัดต้นไม้ 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ์ ค่าลือ นายนัฐพงศ์ ค่าลือ ราคาต่่าสุด 1/11 4 มค. 2562

43 ท่าป้ายสแตนเลส 13,910.00        13,910.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ซายน์เนจกรุ๊ป หจก. ซายน์เนจกรุ๊ป ราคาต่่าสุด IN-201901002 4 มค. 2562

44 ถุงแดง 95*60 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเธยีรศักด์ิ โลณะปาลวงษ์ นายเธยีรศักด์ิ โลณะปาลวงษ์ ราคาต่่าสุด 001/0012 4 มค. 2562

45 ซ่อมรถยนต์ กจง8517 1,123.00          1,123.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโยธนิดีเซล ร้านโยธนิดีเซล ราคาต่่าสุด 429/6426 4 มค. 2562

46 วสัดุไฟฟ้า 4,960.00          4,960.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟา้ประปาและเคร่ืองกรองน้า่ ร้านธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟา้ประปาและเคร่ืองกรองน้า่ ราคาต่่าสุด 4 มค. 2562

47 วสัดุไฟฟ้า 3,870.00          3,870.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟา้ประปาและเคร่ืองกรองน้า่ ร้านธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟา้ประปาและเคร่ืองกรองน้า่ ราคาต่่าสุด 4 มค. 2562

48 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,630.00          9,630.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH ประเทศไทย จ่ากดั บริษัท DKSH ประเทศไทย จ่ากดั ราคาต่่าสุด 5328344651 4 มค. 2562
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49 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั ราคาต่่าสุด 1163129533 4 มค. 2562

50 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั ราคาต่่าสุด 1163129535 4 มค. 2562

51 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 63,800.00        63,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบร์แอดวานซื เทค จ่ากดั บริษัท ไบร์แอดวานซื เทค จ่ากดั ราคาต่่าสุด 1163129536 4 มค. 2562

52 ยาบัญชียาหลัก 44,375.04        44,375.04       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั ราคาต่่าสุด 116307725 4 มค. 2562

53 ยาบัญชียาหลัก 17,280.50        17,280.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั ราคาต่่าสุด 1163086306 4 มค. 2562

54 ยาบัญชียาหลัก 12,840.00        12,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั ราคาต่่าสุด 1163085959 4 มค. 2562

55 ยาบัญชียาหลัก 3,680.00          3,680.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั ราคาต่่าสุด 1162967676 4 มค. 2562

56 ยาบัญชียาหลัก 8,560.00          8,560.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั ราคาต่่าสุด 1162961792 4 มค. 2562

57 ยาบัญชียาหลัก 26,150.80        26,150.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั ราคาต่่าสุด 1162959303 4 มค. 2562

58 ยาบัญชียาหลัก 50,693.39        50,693.39       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั ราคาต่่าสุด 1162963047 4 มค. 2562

59 ยาบัญชียาหลัก 99,903.76        99,903.76       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั ราคาต่่าสุด 1162968246 4 มค. 2562

60 ยาบัญชียาหลัก 3,400.00          3,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 921101544 4 มค. 2562

61 ยาบัญชียาหลัก 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 821145051 4 มค. 2562

62 ยาบัญชียาหลัก 4,080.00          4,080.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 821145957 4 มค. 2562

63 ยาบัญชียาหลัก 73,900.00        73,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 921101157 4 มค. 2562

64 ยาบัญชียาหลัก 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ็น บี บริษัท เอ เอ็น บี ราคาต่่าสุด 8370209495 4 มค. 2562

65 ยาบัญชียาหลัก 72,120.00        72,120.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ ราคาต่่าสุด 621000768 4 มค. 2562

66 ยาบัญชียาหลัก 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ ราคาต่่าสุด 621000801 4 มค. 2562

67 ยาบัญชียาหลัก 21,410.00        21,410.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พีดรักส์ บริษัท ที พีดรักส์ ราคาต่่าสุด 059905 4 มค. 2562

68 ยาบัญชียาหลัก 1,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พีดรักส์ บริษัท ที พีดรักส์ ราคาต่่าสุด 059904 4 มค. 2562

69 ยาบัญชียาหลัก 59,000.00        59,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีแอนด์ วี บริษัท ว ีแอนด์ วี ราคาต่่าสุด 62000246 4 มค. 2562

70 ยาบัญชียาหลัก 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ็ม แอล บริษัท พี เอ็ม แอล ราคาต่่าสุด 350204001 4 มค. 2562

71 ยาบัญชียาหลัก 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ็ม แอล บริษัท พี เอ็ม แอล ราคาต่่าสุด 350204001 4 มค. 2562

72 ยาบัญชียาหลัก 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ็ม แอล บริษัท พี เอ็ม แอล ราคาต่่าสุด 350204001 4 มค. 2562

73 ยาบัญชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต่่าสุด 6201579 4 มค. 2562

74 ยาบัญชียาหลัก 18,200.00        18,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต่่าสุด 62101578 4 มค. 2562

75 ยาบัญชียาหลัก 17,210.00        17,210.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต่่าสุด 6201325 4 มค. 2562
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76 ยาบัญชียาหลัก 49,450.00        49,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เอส บริษัท เอส พี เอส ราคาต่่าสุด 14/19000778 4 มค. 2562

77 ยาบัญชียาหลัก 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เอส บริษัท เอส พี เอส ราคาต่่าสุด 14/1821019 4 มค. 2562

78 ยาบัญชียาหลัก 29,532.00        29,532.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท 101 เมดิแคร์ บริษัท 101 เมดิแคร์ ราคาต่่าสุด 8102508385 4 มค. 2562

79 ยาบัญชียาหลัก 64,414.00        64,414.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล ราคาต่่าสุด 1190103429 4 มค. 2562

80 ยาบัญชียาหลัก 41,730.00        41,730.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ บริษัท เมดไลน์ ราคาต่่าสุด 103190100287 4 มค. 2562

81 ยาบัญชียาหลัก 4,558.20          4,558.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ราคาต่่าสุด 2019000499 4 มค. 2562

82 ยาบัญชียาหลัก 4,675.90          4,675.90         เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ราคาต่่าสุด 2019000010 4 มค. 2562

83 ยาบัญชียาหลัก 9,630.00          9,630.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ ราคาต่่าสุด 5409545385 4 มค. 2562

84 ยาบัญชียาหลัก 21,646.10        21,646.10       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ ราคาต่่าสุด 5409545385 4 มค. 2562

85 ยาบัญชียาหลัก 3,809.20          3,809.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ ราคาต่่าสุด 5447656691 4 มค. 2562

86 ยาบัญชียาหลัก 17,976.00        17,976.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ ราคาต่่าสุด 5447658428 4 มค. 2562

87 ยาบัญชียาหลัก 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พาต้าแลบ บริษัท พาต้าแลบ ราคาต่่าสุด 9010436 4 มค. 2562

88 ยาบัญชียาหลัก 8,320.00          8,320.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ บริษัท ที โอ ราคาต่่าสุด 6201/10993 4 มค. 2562

89 ยาบัญชียาหลัก 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี บริษัท ไทยเอฟดี ราคาต่่าสุด 620056 4 มค. 2562

90 ยาบัญชียาหลัก 23,200.00        23,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ่ากดั บริษัท มาสุ จ่ากดั ราคาต่่าสุด 163434 4 มค. 2562

91 ยาบัญชียาหลัก 13,920.00        13,920.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด บริษัท พรีเมด ราคาต่่าสุด 320100026 4 มค. 2562

92 ยาบัญชียาหลัก 52,430.00        52,430.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีรอล บริษัท ฮีรอล ราคาต่่าสุด 1812354 4 มค. 2562

93 ยาบัญชียาหลัก 36,840.00        36,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบไอจนีีเทค บริษัท ไบไอจนีีเทค ราคาต่่าสุด 610028736 4 มค. 2562

94 ยาบัญชียาหลัก 3,480.00          3,480.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทย บริษัท แสงไทย ราคาต่่าสุด 010233/62 4 มค. 2562

95 ยาบัญชียาหลัก 55,000.00        55,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส บริษัท ไบโอวาลิส ราคาต่่าสุด 1900340 4 มค. 2562

96 ยาบัญชียาหลัก 5,136.00          5,136.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็ลฮ้ัว บริษัท บีเอ็ลฮ้ัว ราคาต่่าสุด 62000392 4 มค. 2562

97 ยาบัญชียาหลัก 6,280.00          6,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอส บริษัท ดีซีเอส ราคาต่่าสุด 31989454 4 มค. 2562

98 ยาบัญชียาหลัก 3,625.00          3,625.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า บริษัท เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า ราคาต่่าสุด 6200048 4 มค. 2562

99 ยาบัญชียาหลัก 4,895.00          4,895.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า บริษัท เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า ราคาต่่าสุด 6104174 4 มค. 2562

100 ยาบัญชียาหลัก 11,700.00        11,700.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ส เจริญเภสัช บริษัท ส เจริญเภสัช ราคาต่่าสุด 18SN28592 4 มค. 2562

101 ยาบัญชียาหลัก 54,600.00        54,600.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ่ากดั บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ่ากดั ราคาต่่าสุด 2019010164 4 มค. 2562

102 ยาบัญชียาหลัก 3,450.00          3,450.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล บี เอส บริษัท แอล บี เอส ราคาต่่าสุด 609726 4 มค. 2562

หนา้ที ่4 จาก 9



103 ยาบัญชียาหลัก 1,980.00          1,980.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล บี เอส บริษัท แอล บี เอส ราคาต่่าสุด 608506 4 มค. 2562

104 ยาบัญชียาหลัก 9,540.00          9,540.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พีดรักส์ บริษัท ที พีดรักส์ ราคาต่่าสุด 58261 4 มค. 2562

105 ยาบัญชียาหลัก 11,500.00        11,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พีดรักส์ บริษัท ที พีดรักส์ ราคาต่่าสุด 58845 4 มค. 2562

106 ยาบัญชียาหลัก 3,852.00          3,852.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพ ซี พี บริษัท เอพ ซี พี ราคาต่่าสุด 104181200542 4 มค. 2562

107 ยาบัญชียาหลัก 1,498.00          1,498.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า บริษัท แคสป้า ราคาต่่าสุด 6105254 4 มค. 2562

108 ท่าป้ายไวนิล 12,500.00        12,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านรักกนัโฆษณา ร้านรักกนัโฆษณา ราคาต่่าสุด 28/1397 7 มค. 2562

109 วสัดุการเกษตร 20,800.00        20,800.00            เฉพาะเจาะจง ร้านไม้นานาร้อยพรรณพฤกษา ร้านไม้นานาร้อยพรรณพฤกษา ราคาต่่าสุด 1/1 7 มค. 2562

110 วสัดุงานบ้านงารครัว 1,165.00          1,165.00              เฉพาะเจาะจง นายภูมินทร์ สายวงศ์ฝัน นายภูมินทร์ สายวงศ์ฝัน ราคาต่่าสุด PM62010001 7 มค. 2562

111 วสัดุงานบ้านงารครัว 11,460.00        11,460.00            เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมกนัทามาศ ร้านอุดมกนัทามาศ ราคาต่่าสุด 037/1844 7 มค. 2562

112 จา้งเหมาทาสี 15,000.00        15,000.00            เฉพาะเจาะจง นายอุดม จะ๊ใจ นายอุดม จะ๊ใจ ราคาต่่าสุด 22/2 7 มค. 2562

113 เคร่ืองช่วยหายใจ 120,000.00      120,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ่ากดั บริษัท เซนต์เมด จ่ากดั ราคาต่่าสุด 7 มค. 2562

114 เคร่ืองปั่นเลือด 120,000.00      120,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยโูรสแกน จ่ากดั บริษัท ยโูรสแกน จ่ากดั ราคาต่่าสุด 7 มค. 2562

115 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั ราคาต่่าสุด 1163133433 7 มค. 2562

116 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิล ฟาร์มา จ่ากดั บริษัท ซิลลิล ฟาร์มา จ่ากดั ราคาต่่าสุด 11631282230 7 มค. 2562

117 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 15,150.00        15,150.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต ราคาต่่าสุด 620132 7 มค. 2562

118 วสัดุชันสูตร 9,440.00          9,440.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมด กรุ๊ป จ่ากดั บริษัท เอ็มพี เมด กรุ๊ป จ่ากดั ราคาต่่าสุด MG 6201-0010 7 มค. 2562

119 วสัดุชันสูตร 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช บริษัท ดี เค เอส เอช ราคาต่่าสุด 5328279618A 7 มค. 2562

120 วสัดุชันสูตร 32,500.00        32,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากดั ราคาต่่าสุด INV 6112-0585 7 มค. 2562

121 วสัดุชันสูตร 12,305.00        12,305.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ่ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ่ากดั ราคาต่่าสุด 1163039206 7 มค. 2562

122 ติดต้ังกนัชนรถพยาบาล 19,260.00        19,260.00       หจก. เอ็ม แอล พี หจก. เอ็ม แอล พี IV6201026 8 มค. 2562

123 ลับกรรไกร 1,275.00          1,275.00         ร้านผิน-ผิน ร้านผิน-ผิน 1/1 8 มค. 2562

124 ขนกล่องกระดาษช่ารุด 800.00             800.00            เฉพาะเจาะจง นายนิคม แสงลุน นายนิคม แสงลุน ราคาต่่าสุด 1/2 8 มค. 2562

125 วสัดุกอ่สร้าง 2,470.00          2,470.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางชัยยากอ่สร้าง หจก.ล่าปางชัยยากอ่สร้าง ราคาต่่าสุด 116/5759 8 มค. 2562

126 ท่าป้ายสต๊ิกเกอร์ 800.00             800.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์ล่าปาง อิงค์เจท ร้านเลเซอร์ล่าปาง อิงค์เจท ราคาต่่าสุด 009/0421 9 มค. 2562

127 จา้งเหมาถมหิน 151,200.00      151,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทีอาร์ กอ่สร้าง ร้านทีอาร์ กอ่สร้าง ราคาต่่าสุด 2/11 9 มค. 2562

128 ซ่อมค.การแพทย์ 9,800.00          9,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นโดเมด บริษัท เอ็นโดเมด ราคาต่่าสุด 9 มค. 2562

129 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอส จ่ากดั บริษัท CKC เมดิคอส จ่ากดั ราคาต่่าสุด IV6200009 9 มค. 2562
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130 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 92,460.84        92,460.84       เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH ประเทศไทย จ่ากดั บริษัท DKSH ประเทศไทย จ่ากดั ราคาต่่าสุด 5328327648 9 มค. 2562

131 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 22,950.00        22,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ่ากดั บริษัท ไทยกอ๊ส จ่ากดั ราคาต่่าสุด IV62000406 9 มค. 2562

132 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,490.00          7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั ราคาต่่าสุด 1163050632 9 มค. 2562

133 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,627.41          8,627.41         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั ราคาต่่าสุด 1163058400 9 มค. 2562

134 เคร่ืองเป่าวดัแฮลกอฮอล์ 12,840.00        12,840.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พ.ีเมดิคอล ฮับ หจก. เอส.พ.ีเมดิคอล ฮับ ราคาต่่าสุด IV6201-012 10 มค. 2562

135 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 52,050.00        52,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จ่ากดั บริษัท ไซแอนเมด จ่ากดั ราคาต่่าสุด SM61/127364 11 มค. 2562

136 วสัดุงานบ้านงารครัว 3,552.00          3,552.00         เฉพาะเจาะจง ร้านยากตัซิงค์ ร้านยากตัซิงค์ ราคาต่่าสุด 50/2455 14 มค. 2562

137 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 24,800.00        24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต่่าสุด 6200758 14 มค. 2562

138 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 60,790.00        60,790.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม้นท์ แล็ป หจก. อินสรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่่าสุด IVL6201/0019 14 มค. 2562

139 วสัดุชันสูตร 35,800.00        35,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ่ากดั บริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ่ากดั ราคาต่่าสุด INV 19-0055 14 มค. 2562

140 วสัดุชันสูตร 5,520.00          5,520.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ่ากดั บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ่ากดั ราคาต่่าสุด IV 19-01854 14 มค. 2562

141 วสัดุชันสูตร 91,725.00        91,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากดั ราคาต่่าสุด INV 6201-0188 14 มค. 2562

142 วสัดุชันสูตร 88,388.00        88,388.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากดั บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากดั ราคาต่่าสุด EX-IV 6201-057 14 มค. 2562

143 วสัดุชันสูตร 97,614.00        97,614.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากดั ราคาต่่าสุด INV 6201-0193 14 มค. 2562

144 วสัดุชันสูตร 46,620.00        46,620.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติค จ่ากดั บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติค จ่ากดั ราคาต่่าสุด 6201070 14 มค. 2562

145 วสัดุชันสูตร 10,620.00        10,620.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ่ากดั บริษทั แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ่ากดั ราคาต่่าสุด IV 6201-0447 14 มค. 2562

146 วสัดุชันสูตร 36,750.00        36,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากดั ราคาต่่าสุด INV 6201-0198 14 มค. 2562

147 สต๊ิกเกอร์กระดาษ 725.00             725.00            เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาต่่าสุด IV620089 16 มค. 2562

148 จา้งเหมาท่าป้าย 1,080.00          1,080.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์ล่าปาง อิงค์เจท ร้านเลเซอร์ล่าปาง อิงค์เจท ราคาต่่าสุด 009/0435 16 มค. 2562

149 จา้งเหมาท่าป้าย 400.00             400.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเกาะคาโฆษณา ร้านเกาะคาโฆษณา ราคาต่่าสุด 02/51 16 มค. 2562

150 จา้งเหมาติตาม GPS 19,800.00        19,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซ์เซ้นส์ อนิฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จ่ากดั บริษัท เอก็ซ์เซ้นส์ อนิฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จ่ากดั ราคาต่่าสุด 16 มค. 2562

151 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 36,100.00        36,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นที ที มาร์เกต็ต้ิง จ่ากดั บริษัท เอ็นที ที มาร์เกต็ต้ิง จ่ากดั ราคาต่่าสุด IV 062000076 16 มค. 2562

152 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,108.80          4,108.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH ประเทศไทย จ่ากดั บริษัท DKSH ประเทศไทย จ่ากดั ราคาต่่าสุด 5328383925 16 มค. 2562

153 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,046.40          8,046.40         เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH ประเทศไทย จ่ากดั บริษัท DKSH ประเทศไทย จ่ากดั ราคาต่่าสุด 5328345574 16 มค. 2562

154 กระดาษเทอร์มอล 6,300.00          6,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาต่่าสุด IV6200367 17 มค. 2562

155 วสัดุการเกษตร 6,850.00          6,850.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไม้นานาร้อยพรรณพฤกษา ร้านไม้นานาร้อยพรรณพฤกษา ราคาต่่าสุด 001/0012 17 มค. 2562

156 มาตรวดัน้่า 1,360.00          1,360.00         เฉพาะเจาะจง ร้านล่าปางชัยยากอ่สร้าง ร้านล่าปางชัยยากอ่สร้าง ราคาต่่าสุด 17 มค. 2562
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157 น้่ากล่ัน 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านน้่าด่ืมดิวดรอป ร้านน้่าด่ืมดิวดรอป ราคาต่่าสุด 2/1/62 18 มค. 2562

158 จา้งเหมาขัดพื้น 139,000.00      139,000.00     เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนหวาน นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนหวาน ราคาต่่าสุด 10/2 18 มค. 2562

159 วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,436.00          4,436.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาต่่าสุด IV6200415 21 มค. 2562

160 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอส จ่ากดั บริษัท CKC เมดิคอส จ่ากดั ราคาต่่าสุด IV6200028 21 มค. 2562

161 วสัดุทันตกรรม 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ี จ่ากดั บริษัท ยนูิต้ี จ่ากดั ราคาต่่าสุด IS6112889 21 มค. 2562

162 วสัดุทันตกรรม 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีทันตเวช บริษัท เอสดีทันตเวช ราคาต่่าสุด 1811-A0967 21 มค. 2562

163 วสัดุทันตกรรม 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วอีาร์พีเด็นท์ บริษัท วอีาร์พีเด็นท์ ราคาต่่าสุด 141120124 21 มค. 2562

164 ฟันปลอม 119,990.00      119,990.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซาซีแลม บริษัท เอ็กซาซีแลม ราคาต่่าสุด cmbi-1901-000548 21 มค. 2562

165 วสัดุชันสูตร 23,700.00        23,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ่ากดั บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ่ากดั ราคาต่่าสุด D 62-00089 21 มค. 2562

166 วสัดุชันสูตร 87,048.00        87,048.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากดั บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากดั ราคาต่่าสุด EX-IV 6201-111 21 มค. 2562

167 วสัดุชันสูตร 90,865.00        90,865.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากดั ราคาต่่าสุด INV 6201-0449 21 มค. 2562

168 วสัดุชันสูตร 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮเลนา่ ไทย ลาบอราตอร่ี จ่ากดั บริษทั เฮเลนา่ ไทย ลาบอราตอร่ี จ่ากดั ราคาต่่าสุด 201901-1009 21 มค. 2562

169 วสัดุชันสูตร 8,750.00          8,750.00         เฉพาะเจาะจง หจก. โฟร์สตาร์โอเอ หจก. โฟร์สตาร์โอเอ ราคาต่่าสุด 150/067 21 มค. 2562

170 วสัดุชันสูตร 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดนซ์นอสติคส์ บริษัท วายดี ไดนซ์นอสติคส์ ราคาต่่าสุด IV 62010089 21 มค. 2562

171 วสัดุส่านักงาน 504.00             504.00            เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาต่่าสุด IV6200427 22 มค. 2562

172 ป้ายสต๊ิกเกอร์ 455.00             455.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์ล่าปาง อิงค์เจท ร้านเลเซอร์ล่าปาง อิงค์เจท ราคาต่่าสุด 22 มค. 2562

173 กญุแจ 297.00             297.00            เฉพาะเจาะจง ร้านธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟา้ประปาและเคร่ืองกรองน้า่ ร้านธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟา้ประปาและเคร่ืองกรองน้า่ ราคาต่่าสุด 22 มค. 2562

174 ชุดม้านั่งหินอ่อน 7,600.00          7,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสวนมนตรี ร้านสวนมนตรี ราคาต่่าสุด 22 มค. 2562

175 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 22,500.00        22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเคซี เมดิคอส จ่ากดั บริษัท ซีเคซี เมดิคอส จ่ากดั ราคาต่่าสุด IV6200049 22 มค. 2562

176 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีเค เมดิคอล จ่ากดั บริษัท เคพีเค เมดิคอล จ่ากดั ราคาต่่าสุด 6201008 22 มค. 2562

177 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 23,270.00        23,270.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ่ากดั บริษัท ไบโอคอททอน จ่ากดั ราคาต่่าสุด IV190000350 22 มค. 2562

178 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,400.00          8,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสโก ้จ่ากดั บริษัท อิสโก ้จ่ากดั ราคาต่่าสุด 6200020 22 มค. 2562

179 ซ่อมรถยนต์ ผ 1320 1,112.80          1,112.80         เฉพาะเจาะจง ร้านโยธนิดีเซล ร้านโยธนิดีเซล ราคาต่่าสุด 23 มค. 2562

180 ซ่อมรถยนต์ ผบ 5954 2,086.50          2,086.50         เฉพาะเจาะจง ร้านโยธนิดีเซล ร้านโยธนิดีเซล ราคาต่่าสุด 23 มค. 2562

181 จา้งเหมาลากรถยนต์ 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรินพลเจริญกจิกอ่สร้าง ร้านรินพลเจริญกจิกอ่สร้าง ราคาต่่าสุด 23 มค. 2562

182 ติดต้ังวอร์เปเปอร์ 13,500.00        13,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชล นางสาวนิรชล ราคาต่่าสุด 23 มค. 2562

183 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,830.00          2,830.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต่่าสุด 62/0022 23 มค. 2562
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184 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,885.00          4,885.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต่่าสุด 61/643 23 มค. 2562

185 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,745.00          2,745.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต่่าสุด 62/002 23 มค. 2562

186 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,620.00          1,620.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต่่าสุด 62/011 23 มค. 2562

187 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,400.00          5,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต่่าสุด 61/668 23 มค. 2562

188 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,390.00          4,390.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ์ ราคาต่่าสุด 61/663 23 มค. 2562

189 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 48,100.00        48,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลล์ จ่ากดั บริษัท ไอดีเวลล์ จ่ากดั ราคาต่่าสุด INV6201-0139 23 มค. 2562

190 วสัดุทันตกรรม 10,464.00        10,464.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นูเด้นท์ บริษัท นูเด้นท์ ราคาต่่าสุด DS6201/0202 23 มค. 2562

191 วสัดุทันตกรรม 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคครอด์ บริษัท แอคครอด์ ราคาต่่าสุด IV1901100096 23 มค. 2562

192 วสัดุชันสูตร 84,000.00        84,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากดั บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากดั ราคาต่่าสุด EX-IV 6201-111 24 มค. 2562

193 วสัดุชันสูตร 39,750.00        39,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากดั ราคาต่่าสุด INV 6201-0449 24 มค. 2562

194 วสัดุชันสูตร 97,310.00        97,310.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากดั ราคาต่่าสุด INV 6201-0655 24 มค. 2562

195 ตรวจสภาพรถ 400.00             400.00            เฉพาะเจาะจง สถานตรวจสภาพรถ ตันวติรานนท์ สถานตรวจสภาพรถ ตันวติรานนท์ ราคาต่่าสุด 527/26319,325 25 มค. 2562

196 วสัดุบริโภค 1,000.00          1,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช บริษัท ดี เค เอส เอช ราคาต่่าสุด 25 มค. 2562

197 ค.งานบ้านงานครัว 1,935.00          1,935.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจยีวพานิช หจก. เจยีวพานิช ราคาต่่าสุด 25 มค. 2562

198 วสัดุส่านักงาน 393.00             393.00            เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาต่่าสุด 25 มค. 2562

199 เหมาบ่ารุงรักษา 195,000.00      195,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวชั่นส์ บริษัท อินโนเวชั่นส์ ราคาต่่าสุด 25 มค. 2562

200 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 44,300.00        44,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด จ่ากดั บริษัท ไซเอนซ์เมด จ่ากดั ราคาต่่าสุด SM62/0102777 25 มค. 2562

201 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,900.00          4,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากดั บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากดั ราคาต่่าสุด BL62-01/4388 25 มค. 2562

202 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,900.00        10,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากดั บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากดั ราคาต่่าสุด BL62-01/074 25 มค. 2562

203 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,200.20          5,200.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากดั บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากดั ราคาต่่าสุด 620100597 25 มค. 2562

204 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,978.88          2,978.88         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากดั บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากดั ราคาต่่าสุด 620103159 25 มค. 2562

205 วสัดุส่านักงาน 50,000.00        50,000.00       เฉพาะเจาะจง หสม.นากวม่การพิมพ์ หสม.นากวม่การพิมพ์ ราคาต่่าสุด 25 มค. 2562

206 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,320.00          3,320.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแกส๊ บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแกส๊ ราคาต่่าสุด BR26201/000015 28 มค. 2562

207 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,195.00        30,195.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท์แล็ป หจก.อินสทรูเมนท์แล็ป ราคาต่่าสุด ILV6201/0288 28 มค. 2562

208 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท์แล็ป หจก.อินสทรูเมนท์แล็ป ราคาต่่าสุด ILV6201/0288 28 มค. 2562

209 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,550.00          3,550.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท์แล็ป หจก.อนิสทรูเมนทแ์ล็ป ราคาต่่าสุด ILV6201/0404 28 มค. 2562

210 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,900.00          4,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ่ากดั บริษัท ไบโอคอททอน จ่ากดั ราคาต่่าสุด IV19000656 28 มค. 2562
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211 วสัดุทันตกรรม 1,890.00          1,890.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไจโก้ บริษัท ไจโก้ ราคาต่่าสุด IV620100400 28 มค. 2562

212 วสัดุทันตกรรม 2,739.20          2,739.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั ราคาต่่าสุด 5328406296 28 มค. 2562

213 วสัดุทันตกรรม 8,900.00          8,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคครอด์ บริษัท แอคครอด์ ราคาต่่าสุด IV1901101409 28 มค. 2562

214 วสัดุทันตกรรม 8,750.00          8,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคครอด์ บริษัท แอคครอด์ ราคาต่่าสุด IV1901101481 28 มค. 2562

215 วสัดุทันตกรรม 9,355.00          9,355.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ี จ่ากดั บริษัท ยนูิต้ี จ่ากดั ราคาต่่าสุด Is6200491 28 มค. 2562

216 วสัดุทันตกรรม 9,180.00          9,180.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีทันตเวช บริษัท เอสดีทันตเวช ราคาต่่าสุด 1901-A-1081 28 มค. 2562

217 วสัดุทันตกรรม 720.00             720.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท มานด์เด็นท์ บริษัท มานด์เด็นท์ ราคาต่่าสุด IV62-01-02 30 มค. 2562

218 ขดลวด 232.00             232.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.วสัดุภัณฑ์ ร้าน ก.วสัดุภัณฑ์ ราคาต่่าสุด 018/0859 31 มค. 2562
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