
ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
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ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

1 ยาบญัชียาหลัก 45,670.00        45,670.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พ ีเอส จํากัด บริษทั เอส พ ีเอส จํากัด ราคาต ําสุด S124/1901066 1 มีนาคม 2562

2 ยาบญัชียาหลัก 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พ ีเอส จํากัด บริษทั เอส พ ีเอส จํากัด ราคาต ําสุด S114/1904645 1 มีนาคม 2562

3 ยาบญัชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มิลาโนํ จํากัด บริษทั มิลาโนํ จํากัด ราคาต ําสุด 212/0955 1 มีนาคม 2562

4 ยาบญัชียาหลัก 5,697.75          5,697.75         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328781077 1 มีนาคม 2562

5 ยาบญัชียาหลัก 38,520.00        38,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328773650 1 มีนาคม 2562

6 ยาบญัชียาหลัก 20,116.00        20,116.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328662269 1 มีนาคม 2562

7 ยาบญัชียาหลัก 4,153.74          4,153.74         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328656082 1 มีนาคม 2562

8 ยาบญัชียาหลัก 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากัด บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากัด ราคาต ําสุด 921107000 1 มีนาคม 2562

9 ยาบญัชียาหลัก 6,780.00          6,780.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากัด บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากัด ราคาต ําสุด 921107932 1 มีนาคม 2562

10 ยาบญัชียาหลัก 5,277.24          5,277.24         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑เภสัช จํากัด บริษทั สหแพทย๑เภสัช จํากัด ราคาต ําสุด 9110150392 1 มีนาคม 2562

11 ยาบญัชียาหลัก 6,590.00          6,590.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ภญิโญฟามาซี จํากัด หจก. ภญิโญฟามาซี จํากัด ราคาต ําสุด 6207115 1 มีนาคม 2562

12 ยาบญัชียาหลัก 18,905.00        18,905.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ภญิโญฟามาซี จํากัด หจก. ภญิโญฟามาซี จํากัด ราคาต ําสุด 6207836 1 มีนาคม 2562

13 ยาบญัชียาหลัก 47,880.00        47,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากัด บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากัด ราคาต ําสุด 2019030492 1 มีนาคม 2562

14 ยาบญัชียาหลัก 26,150.00        26,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1163330862 1 มีนาคม 2562

15 ยาบญัชียาหลัก 18,470.00        18,470.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1163295730 1 มีนาคม 2562

16 ยาบญัชียาหลัก 9,159.20          9,159.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 116333065 1 มีนาคม 2562

17 ยาบญัชียาหลัก 120,293.68      120,293.68     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1163330339 1 มีนาคม 2562

18 ยาบญัชียาหลัก 1,450.00          1,450.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอล บ ีเอส จํากัด บริษทั แอล บ ีเอส จํากัด ราคาต ําสุด 616878 1 มีนาคม 2562

19 ยาบญัชียาหลัก 171,361.30      171,361.30     เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020012057 1 มีนาคม 2562

20 ยาบญัชียาหลัก 4,280.00          4,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020012194 1 มีนาคม 2562

21 ยาบญัชียาหลัก 1,080.00          1,080.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เลิศสิงห๑ บริษทั เลิศสิงห๑ ราคาต ําสุด 1199932 1 มีนาคม 2562

22 ยาบญัชียาหลัก 6,960.00          6,960.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เลิศสิงห๑ บริษทั เลิศสิงห๑ ราคาต ําสุด 1201255 1 มีนาคม 2562

23 ยาบญัชียาหลัก 2,280.00          2,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จีไอเอส บริษทั จีไอเอส ราคาต ําสุด 1900361 1 มีนาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา
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24 ยาบญัชียาหลัก 12,700.00        12,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6202/12424 1 มีนาคม 2562

25 ยาบญัชียาหลัก 3,450.00          3,450.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6202/12045 1 มีนาคม 2562

26 ยาบญัชียาหลัก 4,280.00          4,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร๏ทเตอร๑มายบาซิน บริษทั เกร๏ทเตอร๑มายบาซิน ราคาต ําสุด 2019004026 1 มีนาคม 2562

27 ยาบญัชียาหลัก 29,532.00        29,532.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิแคร๑ บริษทั เมดิแคร๑ ราคาต ําสุด 8102508545 1 มีนาคม 2562

28 ยาบญัชียาหลัก 6,600.00          6,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แก๎วมังกรเภสัช บริษทั แก๎วมังกรเภสัช ราคาต ําสุด 62020525 1 มีนาคม 2562

29 ยาบญัชียาหลัก 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลท๑แคร๑ บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 62102884 1 มีนาคม 2562

30 ยาบญัชียาหลัก 3,800.00          3,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จรูญเภสัช บริษทั จรูญเภสัช ราคาต ําสุด 62020324 1 มีนาคม 2562

31 ยาบญัชียาหลัก 4,583.88          4,583.88         เฉพาะเจาะจง บริษทั อุยเฮง บริษทั อุยเฮง ราคาต ําสุด 2019000506 1 มีนาคม 2562

32 ยาบญัชียาหลัก 6,400.00          6,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแมน ฟาร๑มํา บริษทั ท ีแมน ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 6203001370 1 มีนาคม 2562

33 ยาบญัชียาหลัก 3,840.00          3,840.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ บริษทั มาสุ ราคาต ําสุด 166299 1 มีนาคม 2562

34 ยาบญัชียาหลัก 50,504.00        50,504.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑จํากัด บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑จํากัด ราคาต ําสุด 1190301000 1 มีนาคม 2562

35 ยาบญัชียาหลัก 2,407.50          2,407.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑จํากัด บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑จํากัด ราคาต ําสุด 1190206188 1 มีนาคม 2562

36 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6200124 1 มีนาคม 2562

37 ยาบญัชียาหลัก 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด๎า จํากัด บริษทั ยูเมด๎า จํากัด ราคาต ําสุด 62004236 4 มีนาคม 2562

38 ยาบญัชียาหลัก 4,250.00          4,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มําไลน๑ จํากัด บริษทั ฟาร๑มําไลน๑ จํากัด ราคาต ําสุด SI19-04959 4 มีนาคม 2562

39 ยาบญัชียาหลัก 67,300.00        67,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด๑ ว ีจํากัด บริษทั ว ีแอนด๑ ว ีจํากัด ราคาต ําสุด 62004236 4 มีนาคม 2562

40 ยาบญัชียาหลัก 29,500.00        29,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด๑ ว ีจํากัด บริษทั ว ีแอนด๑ ว ีจํากัด ราคาต ําสุด 62005081 4 มีนาคม 2562

41 ยาบญัชียาหลัก 4,100.00          4,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด๑ ว ีจํากัด บริษทั ว ีแอนด๑ ว ีจํากัด ราคาต ําสุด 62004728 4 มีนาคม 2562

42 ยาบญัชียาหลัก 12,400.00        12,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 620300904 4 มีนาคม 2562

43 ยาบญัชียาหลัก 8,988.00          8,988.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447697037 4 มีนาคม 2562

44 ยาบญัชียาหลัก 10,680.00        10,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอสถินเตอร๑ บริษทั โอสถินเตอร๑ ราคาต ําสุด 19BU03562 4 มีนาคม 2562

45 ยาบญัชียาหลัก 45,360.00        45,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลิน บริษทั เบอลิน ราคาต ําสุด 621024909 4 มีนาคม 2562

46 ยาบญัชียาหลัก 37,800.00        37,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลิน บริษทั เบอลิน ราคาต ําสุด 621017429 4 มีนาคม 2562
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47 ยาบญัชียาหลัก 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลิน บริษทั เบอลิน ราคาต ําสุด 621021551 4 มีนาคม 2562

48 ยาบญัชียาหลัก 22,500.00        22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลิน บริษทั เบอลิน ราคาต ําสุด 621021223 4 มีนาคม 2562

49 ยาบญัชียาหลัก 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเวช ออริกา(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีซีเวช ออริกา(ประเทศไทย) จํากัด ราคาต ําสุด 32001325 4 มีนาคม 2562

50 ยาบญัชียาหลัก 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พาต๎าแลบ จํากัด บริษทั พาต๎าแลบ จํากัด ราคาต ําสุด 9030147 4 มีนาคม 2562

51 ยาบญัชียาหลัก 5,136.00          5,136.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีเอ็ล ฮ้ัว บริษทั บ ีเอ็ล ฮ้ัว ราคาต ําสุด 62006172 4 มีนาคม 2562

52 ยาบญัชียาหลัก 4,650.00          4,650.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีเอ็ล ฮ้ัว บริษทั บ ีเอ็ล ฮ้ัว ราคาต ําสุด 8370219722 4 มีนาคม 2562

53 ยาบญัชียาหลัก 6,425.00          6,425.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพ ีดรัก บริษทั ท ีพ ีดรัก ราคาต ําสุด 062490 4 มีนาคม 2562

54 ยาบญัชียาหลัก 6,900.00          6,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพ ีดรัก บริษทั ท ีพ ีดรัก ราคาต ําสุด 062416 4 มีนาคม 2562

55 ยาบญัชียาหลัก 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร๑นแมนยู บริษทั โมเดอร๑นแมนยู ราคาต ําสุด 6202-148 4 มีนาคม 2562

56 ยาบญัชียาหลัก 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร๑นแมนยู บริษทั โมเดอร๑นแมนยู ราคาต ําสุด 6202-89 4 มีนาคม 2562

57 ยาบญัชียาหลัก 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร๑นแมนยู บริษทั โมเดอร๑นแมนยู ราคาต ําสุด 6203-2 4 มีนาคม 2562

58 ยาบญัชียาหลัก 8,320.00          8,320.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6202/11662 4 มีนาคม 2562

59 ยาบญัชียาหลัก 8,760.00          8,760.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ ราคาต ําสุด 19-08737 4 มีนาคม 2562

60 ยาบญัชียาหลัก 6,860.00          6,860.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด๎า จํากัด บริษทั ยูเมด๎า จํากัด ราคาต ําสุด 185290 4 มีนาคม 2562

61 ยาบญัชียาหลัก 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด๎า จํากัด บริษทั ยูเมด๎า จํากัด ราคาต ําสุด
31029740180
5

4 มีนาคม 2562

62 ยาบญัชียาหลัก 46,000.00        46,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดิร๑น ฟาร๑มา บริษทั โมเดิร๑น ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 6202-1290 4 มีนาคม 2562

63 ยาบญัชียาหลัก 2,550.00          2,550.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แก๎วมังกรเภสัช บริษทั แก๎วมังกรเภสัช ราคาต ําสุด 62030270 4 มีนาคม 2562

64 ยาบญัชียาหลัก 3,400.00          3,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แก๎วมังกรเภสัช บริษทั แก๎วมังกรเภสัช ราคาต ําสุด 62030157 4 มีนาคม 2562

65 ยาบญัชียาหลัก 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยแอฟดี บริษทั ไทยแอฟดี ราคาต ําสุด 620466 4 มีนาคม 2562

66 ยาบญัชียาหลัก 10,392.00        10,392.00       เฉพาะเจาะจง หจก. พรีเมด จํากัด หจก. พรีเมด จํากัด ราคาต ําสุด 620300103 4 มีนาคม 2562

67 ยาบญัชียาหลัก 5,940.00          5,940.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาติกา บริษทั ฟาร๑มาติกา ราคาต ําสุด 190311-102 4 มีนาคม 2562

68 ยาบญัชียาหลัก 2,360.00          2,360.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ์ บริษทั นิวไลฟ์ ราคาต ําสุด 62030864 4 มีนาคม 2562

69 ยาบญัชียาหลัก 10,200.00        10,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ์ บริษทั นิวไลฟ์ ราคาต ําสุด 62030675 4 มีนาคม 2562
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70 ยาบญัชียาหลัก 64,252.10        64,252.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020012482 4 มีนาคม 2562

71 ยาบญัชียาหลัก 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020012641 4 มีนาคม 2562

72 ยาบญัชียาหลัก 8,902.40          8,902.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 320012719 4 มีนาคม 2562

73 ยาบญัชียาหลัก 3,800.00          3,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020012577 4 มีนาคม 2562

74 ยาบญัชียาหลัก 7,023.20          7,023.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020012477 4 มีนาคม 2562

75 ยาบญัชียาหลัก 42,446.90        42,446.90       เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีเอ็ล เอช บริษทั บ ีเอ็ล เอช ราคาต ําสุด 1062005701 4 มีนาคม 2562

76 ยาบญัชียาหลัก 41,730.00        41,730.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ บริษทั เมดไลน๑ ราคาต ําสุด 1310178769 4 มีนาคม 2562

77 ยาบญัชียาหลัก 2,340.00          2,340.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั คอนดรักส๑ บริษทั คอนดรักส๑ ราคาต ําสุด 620978 4 มีนาคม 2562

78 ยาบญัชียาหลัก 9,200.00          9,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6203/11631 4 มีนาคม 2562

79 ยาบญัชียาหลัก 52,000.00        52,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิศ บริษทั ไบโอวาลิศ ราคาต ําสุด 1902862 4 มีนาคม 2562

80 วทิยุสื อสาร (วอแดง) 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ลําปางซีคิว (ยงยุทธวิศวกรรม) หจก.ลําปางซีคิว (ยงยุทธวิศวกรรม) ราคาต ําสุด CQ-2019/168-35 4 มีนาคม 2562

81 ต๎ูแชํ 23,000.00        23,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 041/2030 4 มีนาคม 2562

82 วสัดุบริโภค น้ําตาลทราย 250.00             250.00            เฉพาะเจาะจง บมจ. ซีพอีอล๑ บมจ. ซีพอีอล๑ ราคาต ําสุด 0544362030002 4 มีนาคม 2562

83 วสัดุไฟฟา้ 175.00             175.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เลําจิ้นกวง จํากัด บริษทั เลําจิ้นกวง จํากัด ราคาต ําสุด CA620300041 4 มีนาคม 2562

84 ยาบญัชียาหลัก 8,688.00          8,688.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มา อินโนวา บริษทั ฟาร๑มา อินโนวา ราคาต ําสุด 6201658 5 มีนาคม 2562

85 ยาบญัชียาหลัก 7,233.20          7,233.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วชิั น บริษทั เจ เอส วชิั น ราคาต ําสุด 100218707 5 มีนาคม 2562

86 วสัดุชันสูตร 14,979.00        14,979.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN 1902-045 5 มีนาคม 2562

87 วสัดุชันสูตร 5,520.00          5,520.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ จํากัด บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 19-09342 5 มีนาคม 2562

88 วสัดุชันสูตร 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากัด บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากัด ราคาต ําสุด IV -62020153 5 มีนาคม 2562

89 วสัดุชันสูตร 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด ราคาต ําสุด 201902-1033 5 มีนาคม 2562

90 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษัท CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6200106 5 มีนาคม 2562

91 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,190.40          7,190.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163315706 5 มีนาคม 2562

92 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพร๑ม เมดิคอล จํากัด บริษัท ไพร๑ม เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV6202-1973 5 มีนาคม 2562
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93 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,003.00          8,003.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5328736511 5 มีนาคม 2562

94 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 14,400.00        14,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร๑สตาร๑ โอเอ หจก.โฟร๑สตาร๑ โอเอ ราคาต ําสุด 151/004 5 มีนาคม 2562

95 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วอีาร๑ ซัพพลาย จํากัด หจก. วีอาร๑ ซัพพลาย จํากัด ราคาต ําสุด 621001 5 มีนาคม 2562

96 ซํอม ซิลิโคน 11,700.00        11,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ตะวนัแม็คไวสซ๑ จํากัด บริษทั ตะวนัแม็คไวสซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด 6 มีนาคม 2562

97 ตรวจคุณภาพน้ํา 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย๑หอ๎งปฏบิติัการกรมอนามัย ศูนย๑หอ๎งปฏบิติัการกรมอนามัย ราคาต ําสุด 214/07 6 มีนาคม 2562

98 เปลี ยนฮิตเตอร๑ 8,721.57          8,721.57         เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัตน๑การชําง (1992) จําหัด บริษัท นําวิวัตน๑การชําง (1992) จําหัด ราคาต ําสุด 6 มีนาคม 2562

99 ซํอมเครื องตัดญ๎า 1,813.90          1,813.90         เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางอนันตภณัฑ๑ ร๎านลําปางอนันตภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 080/3968,70,71 6 มีนาคม 2562

100 ซํอมรถยนต๑ นข 8984 11,192.20        11,192.20       เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 132/6597 8 มีนาคม 2562

101 วสัดุงานบา๎นงานครัว 35,929.00        35,929.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยา อินเตอร๑เทรดด้ิง จํากัด บริษัท อัยยา อินเตอร๑เทรดด้ิง จํากัด ราคาต ําสุด 8 มีนาคม 2562

102 วสัดุงานบา๎นงานครัว 2,805.00          2,805.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 3/118 8 มีนาคม 2562

103 วสัดุงานบา๎นงานครัว 5,081.00          5,081.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮงฮง ร๎านเตียเฮงฮง ราคาต ําสุด 094/4682 8 มีนาคม 2562

104 วสัดุงานบา๎นงานครัว 5,725.00          5,725.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางคลีน ร๎านลําปางคลีน ราคาต ําสุด 017/0833 8 มีนาคม 2562

105 วสัดุงานบา๎นงานครัว 16,245.00        16,245.00       เฉพาะเจาะจง นายภมูินทร๑ สายวงศ๑ฝัน นายภมูินทร๑ สายวงศ๑ฝัน ราคาต ําสุด PM62030001 8 มีนาคม 2562

106 วสัดุสํานักงาน 31,172.50        31,172.50       เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6201302 8 มีนาคม 2562

107 โทรทศัน๑ 32 นิ้ว 14,970.00        14,970.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 041/2029 8 มีนาคม 2562

108 จ๎างเหมาระบบคอนโทรล 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านอิเล็กตรอนการไฟฟา้ ร๎านอิเล็กตรอนการไฟฟา้ ราคาต ําสุด 1/1 8 มีนาคม 2562

109 จ๎างเหมาร้ือทอนประตู 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายอุดม จ๏ะใจ นายอุดม จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 25/2 8 มีนาคม 2562

110 น้ํากลั น 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 51/1/62 8 มีนาคม 2562

111 ไม๎กวาดแข็ง 700.00             700.00            เฉพาะเจาะจง นายเสริฐ กานัน นายเสริฐ กานัน ราคาต ําสุด 1/18 8 มีนาคม 2562

112 ซองขายข๎าง 1,434.00          1,434.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6201276 8 มีนาคม 2562

113 ปรับปรุงหอ๎งน้ํา 275,300.00      275,300.00     เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 8 มีนาคม 2562

114 ซอง EKG 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 8 มีนาคม 2562

115 วสัดุสํานักงาน 10,850.00        10,850.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 8 มีนาคม 2562
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116 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6200136 8 มีนาคม 2562

117 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV620137 8 มีนาคม 2562

118 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 22,000.00        22,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด 1086065 8 มีนาคม 2562

119 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 98,643.30        98,643.30       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 8328771629 12 มีนาคม 2562

120 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 26,976.84        26,976.84       เฉพาะเจาะจง บริษทั จอนห๑สัน แอนด๑ จอนห๑สัน บริษทั จอนห๑สัน แอนด๑ จอนห๑สัน ราคาต ําสุด 975404385 12 มีนาคม 2562

121 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11,100.00        11,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอททอน จํากัด บริษทั ไบโอคอททอน จํากัด ราคาต ําสุด IV19001907 12 มีนาคม 2562

122 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,498.00          1,498.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากัด บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากัด ราคาต ําสุด 620300797 12 มีนาคม 2562

123 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,060.00        25,060.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากัด บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากัด ราคาต ําสุด 6202344 12 มีนาคม 2562

124 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 28,100.00        28,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากัด บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากัด ราคาต ําสุด 6202693 12 มีนาคม 2562

125 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 22,740.00        22,740.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากัด บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากัด ราคาต ําสุด 6202701 12 มีนาคม 2562

126 วสัดุชันสูตร 7,680.00          7,680.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด ราคาต ําสุด MG 6203-0165 12 มีนาคม 2562

127 วสัดุชันสูตร 97,500.00        97,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6203-067 12 มีนาคม 2562

128 วสัดุชันสูตร 91,725.00        91,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6203-0214 12 มีนาคม 2562

129 วสัดุชันสูตร 51,250.00        51,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV6203-0024 12 มีนาคม 2562

130 วสัดุชันสูตร 35,800.00        35,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV 19-0336 12 มีนาคม 2562

131 วสัดุชันสูตร 12,305.00        12,305.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163362484 12 มีนาคม 2562

132 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,693.00          7,693.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซันเมดิคอลไลน๑ จํากัด บริษทั ซันเมดิคอลไลน๑ จํากัด ราคาต ําสุด SUN2562/007 13 มีนาคม 2562

133 วสัดุทนัตกรรม 24,331.80        24,331.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328730520 14 มีนาคม 2562

134 วสัดุทนัตกรรม 1,350.00          1,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซี ยงไฮ๎ บริษทั เซี ยงไฮ๎ ราคาต ําสุด BB256202/00195 14 มีนาคม 2562

135 วสัดุทนัตกรรม 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ ราคาต ําสุด 142020218 14 มีนาคม 2562

136 วสัดุทนัตกรรม 1,250.00          1,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี จํากัด บริษทั ยูนิต้ี จํากัด ราคาต ําสุด IS6201729 14 มีนาคม 2562

137 จ๎างเหมาปรับปรุงห๎องคลอด 42,500.00        42,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรวลัย๑ ชะเต นางสาวนีรวลัย๑ ชะเต ราคาต ําสุด 15 มีนาคม 2562

138 จ๎างเหมาทําปา้ย 1,810.00          1,810.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 15 มีนาคม 2562
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139 โทรทศัน๑ ทวี ี55 นิ้ว 66,900.00        66,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 15 มีนาคม 2562

140 พมัลมโคจร 2,850.00          2,850.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 15 มีนาคม 2562

141 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,778.00          5,778.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163362189 15 มีนาคม 2562

142 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,400.00          6,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6200150 15 มีนาคม 2562

143 จ๎างเหมาทําปา้ย 5,100.00          5,100.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 15 มีนาคม 2562

144 เทอมอมิเตอร๑ 1,050.00          1,050.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 18 มีนาคม 2562

145 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13,000.00        13,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็.บี.ดี.เซอร๑จคิอล ซัพพลาย จํากดั บริษัท เอม็.บี.ดี.เซอร๑จคิอล ซัพพลาย จํากดั ราคาต ําสุด 62/00150 18 มีนาคม 2562

146 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 24,000.00        24,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6200152 18 มีนาคม 2562

147 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร๑ จํากัด บริษทั ทริมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 1903000953 18 มีนาคม 2562

148 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอททอน จํากัด บริษทั ไบโอคอททอน จํากัด ราคาต ําสุด IV19003075 18 มีนาคม 2562

149 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 26,105.00        26,105.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดรัสทร้ี จํากัด บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดรัสทร้ี จํากัด ราคาต ําสุด 621468 18 มีนาคม 2562

150 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพเีค เมดิคอล จํากัด บริษทั เคพเีค เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6203048 18 มีนาคม 2562

151 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,504.00        23,504.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL62-03/248 18 มีนาคม 2562

152 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 41,345.00        41,345.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก็อส จํากัด บริษทั ไทยก็อส จํากัด ราคาต ําสุด
62037051589
4

18 มีนาคม 2562

153 วสัดุชันสูตร 75,000.00        75,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6203-125 18 มีนาคม 2562

154 วสัดุชันสูตร 87,989.00        87,989.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6203-0426 18 มีนาคม 2562

155 วสัดุชันสูตร 7,200.00          7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดลาบอราทอรี  จํากัด บริษทั ไอเมดลาบอราทอรี  จํากัด ราคาต ําสุด IV 62030269 18 มีนาคม 2562

156 วสัดุทนัตกรรม 8,979.98          8,979.98         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328676553 19 มีนาคม 2562

157 บํารุงเครื องยูนิตทําฟนั 3,100.00          3,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑เภสัช จํากัด บริษทั สหแพทย๑เภสัช จํากัด ราคาต ําสุด 20 มีนาคม 2562

158 เครื อง 3,600.00          3,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหมํกฤษดา บริษทั เชียงใหมํกฤษดา ราคาต ําสุด 20 มีนาคม 2562

159 ซํอมยางรถยนต๑ 9,416.00          9,416.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 133/6634 20 มีนาคม 2562

160 บํารุงเครื องควบคุม 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซฟไลฟเ์ทคโนโลยี จํากัด บริษทั เซฟไลฟเ์ทคโนโลยี จํากัด ราคาต ําสุด 20 มีนาคม 2562

161 เครื องปั้มน้ํา 12,500.00        12,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชัยยา หจก. ลําปางชัยยา ราคาต ําสุด 20 มีนาคม 2562
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162 กระติกน้ําร๎อน 1,935.00          1,935.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 20 มีนาคม 2562

163 โทรศัพท๑ไร๎สาย 1,250.00          1,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 20 มีนาคม 2562

164 ติดต้ังระบบไฟฟ้าสํองสวําง 71,700.00        71,700.00       เฉพาะเจาะจง ร๎าน ท ีอาร๑ กํอสร๎าง ร๎าน ท ีอาร๑ กํอสร๎าง ราคาต ําสุด 20 มีนาคม 2562

165 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6200163 20 มีนาคม 2562

166 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,100.00          3,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วอีาร๑ ซัพพลาย จํากัด หจก. วอีาร๑ ซัพพลาย จํากัด ราคาต ําสุด 621531 20 มีนาคม 2562

167 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 31,480.00        31,480.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิปาเมด จํากัด บริษทั สคิปาเมด จํากัด ราคาต ําสุด BL6203-00162 21 มีนาคม 2562

168 แบตเตอรี 3,600.00          3,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซฟไลฟ ์เทคโนโลยี จํากัด บริษทั เซฟไลฟ ์เทคโนโลยี จํากัด ราคาต ําสุด 21 มีนาคม 2562

169 วสัดุชันสูตร 25,800.00        25,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด ราคาต ําสุด D62-00528 21 มีนาคม 2562

170 วสัดุชันสูตร 36,000.00        36,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 62030-432 21 มีนาคม 2562

171 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 28,800.00        28,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6200154 22 มีนาคม 2562

172 ยาบญัชียาหลัก 4,920.00          4,920.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จรูญเภสัช บริษทั จรูญเภสัช ราคาต ําสุด 62031014 25 มีนาคม 2562

173 ยาบญัชียาหลัก 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เภสัชกรรมทหาร บริษทั เภสัชกรรมทหาร ราคาต ําสุด 181862 25 มีนาคม 2562

174 วสัดุทนัตกรรม 5,750.00          5,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคครอด๑ บริษทั แอคครอด๑ ราคาต ําสุด IV1902101838 25 มีนาคม 2562

175 วสัดุทนัตกรรม 8,360.00          8,360.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร บริษทั ชูมิตร ราคาต ําสุด IN6203-0478 25 มีนาคม 2562

176 วสัดุทนัตกรรม 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 33383 25 มีนาคม 2562

177 วสัดุทนัตกรรม 119,920.00      119,920.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซาซีแลม บริษทั เอ็กซาซีแลม ราคาต ําสุด cmbi-1901-000556 25 มีนาคม 2562

178 ปรับปรุงโรงพกัขยะ 400,300.00      400,300.00     เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 25 มีนาคม 2562

179 ทําปา้ยไวนิล 250.00             250.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 25 มีนาคม 2562

180 ชุดของขวญั 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านพรเจริญ ร๎านพรเจริญ ราคาต ําสุด 25 มีนาคม 2562

181 กลํองอเนกประสงศ๑ 4,860.00          4,860.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮํงฮง ร๎านเตียเฮํงฮง ราคาต ําสุด 25 มีนาคม 2562

182 ทําปา้ยไวนิล 5,600.00          5,600.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 25 มีนาคม 2562

183 ผ๎าสําลี 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านยากัตซิงค๑ ร๎านยากัตซิงค๑ ราคาต ําสุด 25 มีนาคม 2562

184 กลํองล๎อเลื อน 598.00             598.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เอกชัย บริษทั เอกชัย ราคาต ําสุด 25 มีนาคม 2562
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185 อุปกรณ๑ทํา Triaga Tag 602.00             602.00            เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอียงบรรณากิจ ร๎าน เอียงบรรณากิจ ราคาต ําสุด 25 มีนาคม 2562

186 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163403075 25 มีนาคม 2562

187 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163346086 25 มีนาคม 2562

188 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163346171 25 มีนาคม 2562

189 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,700.00          5,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีพ.ี เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จํากดั บริษัท พ.ีพ.ี เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จํากดั ราคาต ําสุด 620809 25 มีนาคม 2562

190 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,490.00          7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163395065 25 มีนาคม 2562

191 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21,234.00        21,234.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นําววิตัน๑การชําง (1992) จําหัด บริษัท นําววิตัน๑การชําง (1992) จําหัด ราคาต ําสุด SC62030173 25 มีนาคม 2562

192 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส๑ จํากัด บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส๑ จํากัด ราคาต ําสุด UG80018055 25 มีนาคม 2562

193 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 49,405.00        49,405.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV6203/0257 25 มีนาคม 2562

194 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 34,648.00        34,648.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV6203/0019 25 มีนาคม 2562

195 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,910.00          2,910.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอินดรัสเตรียลแก๏ส จํากัด บริษัท ลานนาอินดรัสเตรียลแก๏ส จํากัด ราคาต ําสุด BR26203/000017 25 มีนาคม 2562

196 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,740.00          1,740.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ๑ จํากัด บริษัท เมดีส อัลลายแอนซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด 62/103 25 มีนาคม 2562

197 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,060.00          7,060.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ๑ จํากัด บริษัท เมดีส อัลลายแอนซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด 62/132 25 มีนาคม 2562

198 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,585.00        10,585.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ๑ จํากัด บริษัท เมดีส อัลลายแอนซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด 62/142 25 มีนาคม 2562

199 ยาบญัชียาหลัก 46,759.00        46,759.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1163453813 26 มีนาคม 2562

200 ยาบญัชียาหลัก 1,400.00          1,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั หาญไทยฟาร๑มํา บริษทั หาญไทยฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 19-01815 26 มีนาคม 2562

201 ยาบญัชียาหลัก 18,125.80        18,125.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1163459246 28 มีนาคม 2562

202 ยาบญัชียาหลัก 10,828.40        10,828.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1163453457 28 มีนาคม 2562

203 ยาบญัชียาหลัก 20,400.00        20,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร๑นแมนยู บริษทั โมเดอร๑นแมนยู ราคาต ําสุด 6203-178 28 มีนาคม 2562

204 ยาบญัชียาหลัก 14,760.00        14,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6203/12371 28 มีนาคม 2562

205 ยาบญัชียาหลัก 15,500.00        15,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6203/12281 28 มีนาคม 2562

206 ยาบญัชียาหลัก 3,450.00          3,450.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6203/12281 28 มีนาคม 2562

207 ยาบญัชียาหลัก 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6203/12382 28 มีนาคม 2562
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208 ยาบญัชียาหลัก 4,032.00          4,032.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลท๑แคร๑ บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 62147622 28 มีนาคม 2562

209 สต๊ิกเกอร๑เทอร๑มอล 46,000.00        46,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี อินเตอร๑ เมดิคอล จํากัด บริษัท เอ.ที.พี อินเตอร๑ เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 28 มีนาคม 2562

210 สต๊ิกเกอร๑เนื้อกึ งมัน 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอส.ท.ี ซัพพลาย ร๎าน เอส.ท.ี ซัพพลาย ราคาต ําสุด 28 มีนาคม 2562

211 ขวดพลาสติก 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง นายอา ปนัทา นายอา ปนัทา ราคาต ําสุด 28 มีนาคม 2562

212 ทําปา้ยไวนิล 515.00             515.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 28 มีนาคม 2562

213 ปุ๋ยคอก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสุพตัร มุดธดิา นางสุพตัร มุดธดิา ราคาต ําสุด 28 มีนาคม 2562

214 เหมาบํารุงลิพท๑ 5,136.00          5,136.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ บริษทั ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ ราคาต ําสุด 28 มีนาคม 2562

215 ถังเขียว ถังแดง 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. โฟร๑สตาร๑โอเอ หจก. โฟร๑สตาร๑โอเอ ราคาต ําสุด 28 มีนาคม 2562

216 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 28,900.00        28,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิปาเมด จํากัด บริษทั สคิปาเมด จํากัด ราคาต ําสุด 29 มีนาคม 2562
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28 มีนาคม 2562

-                  เฉพาะเจาะจง 0 ราคาต ําสุด 4 มีนาคม 2562
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1 เส้ือตะกั วกันรังสี 76,800.00        76,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร๑ทเท็ค เทคโนโลยี จํากัด บริษัท สมาร๑ทเท็ค เทคโนโลยี จํากัด ราคาต ําสุด ST-8234 1 กพ. 2562

2 ปรับปรุงอาคารซักฟอก 105,095.00      105,095.00     เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 1 กพ. 2562

3 ซํอมฝาเครื องซักผ๎า 4,990.00          4,990.00         เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต วงศ๑คําต๎ุย นายประกาศิต วงศ๑คําต๎ุย ราคาต ําสุด 1 กพ. 2562

4 เหมาบริการเอ็กซเรย๑ 64,625.00        64,625.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํแลนด๑ เมดิคอล แคร๑ บริษัท เชียงใหมํแลนด๑ เมดิคอล แคร๑ ราคาต ําสุด 19-06 1 กพ. 2562

5 ชุดกุญแจ 180.00             180.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 1 กพ. 2562

6 ขดลวด 232.00             232.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 1 กพ. 2562

7 ไม๎กวาดแข็ง 700.00             700.00            เฉพาะเจาะจง นายเสริฐ กานัน นายเสริฐ กานัน ราคาต ําสุด 1/4 1 กพ. 2562

8 ซํอมค.การแพทย๑ 85,600.00        85,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม.ไอ.ดี. จํากัด บริษทั เอ็ม.ไอ.ดี. จํากัด ราคาต ําสุด S62-0210 1 กพ. 2562

9 เปลี ยนน้ํามัเครื อง นข 4829 1,444.50          1,444.50         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 130/6484 1 กพ. 2562

10 เปลี ยนแผงคอยส๑ กฉ 2138 4,825.70          4,825.70         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 130/6482 1 กพ. 2562

11 เปลียนยาง ผ 1320 8,132.00          8,132.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 1 กพ. 2562

12 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 22,500.00        22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6200064 1 กพ. 2562

13 ซํอมต๎ูน้ําดื ม 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต วงศ๑คําต๎ุย นายประกาศิต วงศ๑คําต๎ุย ราคาต ําสุด 10/1 4 กพ. 2562

14 ยาบญัชียาหลัก 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ ราคาต ําสุด 060200 4 กพ. 2562

15 ยาบญัชียาหลัก 8,400.00          8,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ ราคาต ําสุด 061138 4 กพ. 2562

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

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

18 ยาบญัชียาหลัก 51,500.00        51,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากัด บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากัด ราคาต ําสุด 2019020556 4 กพ. 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
โรงพยาบาลเกาะคา
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19 ยาบญัชียาหลัก 13,440.00        13,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากัด บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากัด ราคาต ําสุด 2019020708 4 กพ. 2562

20 ยาบญัชียาหลัก 22,000.00        22,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด๑ วี บริษทั ว ีแอนด๑ วี ราคาต ําสุด 62001581 4 กพ. 2562

21 ยาบญัชียาหลัก 13,440.00        13,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด๑ วี บริษทั ว ีแอนด๑ วี ราคาต ําสุด 62002261 4 กพ. 2562

22 ยาบญัชียาหลัก 44,050.00        44,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด๑ วี บริษทั ว ีแอนด๑ วี ราคาต ําสุด 62003045 4 กพ. 2562

23 ยาบญัชียาหลัก 28,900.00        28,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด๑ วี บริษทั ว ีแอนด๑ วี ราคาต ําสุด 62001542 4 กพ. 2562

24 ยาบญัชียาหลัก 18,800.00        18,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6202/10755 4 กพ. 2562

25 ยาบญัชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6202/10877 4 กพ. 2562

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

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

28 ยาบญัชียาหลัก 26,450.00        26,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6204918 4 กพ. 2562

29 ยาบญัชียาหลัก 6,400.00          6,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6204919 4 กพ. 2562

30 ยาบญัชียาหลัก 20,116.00        20,116.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328479729 4 กพ. 2562

31 ยาบญัชียาหลัก 11,395.50        11,395.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328480683 4 กพ. 2562

32 ยาบญัชียาหลัก 9,373.20          9,373.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328586497 4 กพ. 2562

33 ยาบญัชียาหลัก 18,040.20        18,040.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328586882 4 กพ. 2562

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

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

36 ยาบญัชียาหลัก 46,000.00        46,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนฟาร๑มํา บริษทั โมเดอนฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 62011077 4 กพ. 2562

37 ยาบญัชียาหลัก 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนฟาร๑มํา บริษทั โมเดอนฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 62020278 4 กพ. 2562

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

39 ยาบญัชียาหลัก 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสมา บริษทั คอสมา ราคาต ําสุด
31029740077
9

4 กพ. 2562

40 วสัดสํานักงาน 36,285.00        36,285.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6200763 5 กพ. 2562

41 วสัดุงานบา๎นงานครัว 3,980.00          3,980.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 003/113 5 กพ. 2562
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42 วสัดุงานบา๎นงานครัว 6,342.00          6,342.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮงฮง ร๎านเตียเฮงฮง ราคาต ําสุด 096/4788-89 5 กพ. 2562

43 วสัดุงานบา๎นงานครัว 7,380.00          7,380.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางลีน ร๎านลําปางลีน ราคาต ําสุด 017/0824 5 กพ. 2562

44 วสัดุงานบา๎นงานครัว 100,000.00      100,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยา อินเตอร๑เทรดด้ิง จํากัด บริษัท อัยยา อินเตอร๑เทรดด้ิง จํากัด ราคาต ําสุด BI620095 5 กพ. 2562

45 วสัดุงานบา๎นงานครัว 17,806.00        17,806.00       เฉพาะเจาะจง นายภมูินทร๑ สายวงศ๑ฝัน นายภมูินทร๑ สายวงศ๑ฝัน ราคาต ําสุด PM62010001 5 กพ. 2562

46 ยาบญัชียาหลัก 18,125.80        18,125.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163248992 5 กพ. 2562

47 ยาบญัชียาหลัก 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอล บ ีเอส จํากัด บริษทั แอล บ ีเอส จํากัด ราคาต ําสุด 614458 5 กพ. 2562

48 ยาบญัชียาหลัก 1,908.00          1,908.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนตร๎า บริษทั แอตแลนตร๎า ราคาต ําสุด 0001/6202060 5 กพ. 2562

49 ยาบญัชียาหลัก 3,625.00          3,625.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิไฟว๑ บริษทั เมดดิไฟว๑ ราคาต ําสุด 6200446 5 กพ. 2562

50 ยาบญัชียาหลัก 53,072.00        53,072.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163250464 5 กพ. 2562

51 ยาบญัชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 92104810 5 กพ. 2562

52 ยาบญัชียาหลัก 5,200.00          5,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 921101718 5 กพ. 2562

53 ยาบญัชียาหลัก 24,000.00        24,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 92104692 5 กพ. 2562

54 ยาบญัชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020011567 5 กพ. 2562

55 ยาบญัชียาหลัก 41,219.60        41,219.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020011568 5 กพ. 2562

56 ยาบญัชียาหลัก 6,400.00          6,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020011842 5 กพ. 2562

57 ยาบญัชียาหลัก 41,730.00        41,730.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ บริษทั เมดไลน๑ ราคาต ําสุด 1310172811 5 กพ. 2562

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

59 ยาบญัชียาหลัก 4,400.00          4,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั คอนติเนนทลัฟาร๑ม บริษทั คอนติเนนทลัฟาร๑ม ราคาต ําสุด 1902002656 5 กพ. 2562

60 ยาบญัชียาหลัก 29,532.00        29,532.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากัด บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 8102508484 5 กพ. 2562

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

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

63 ยาบญัชียาหลัก 5,940.00          5,940.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาดิก๎า บริษทั ฟาร๑มาดิก๎า ราคาต ําสุด 350204001 5 กพ. 2562

64 ยาบญัชียาหลัก 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีเอ็ม แอล บริษทั พ ีเอ็ม แอล ราคาต ําสุด 190211058 5 กพ. 2562
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65 ยาบญัชียาหลัก 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ์ บริษทั นิวไลฟ์ ราคาต ําสุด 62020667 5 กพ. 2562

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

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

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

69 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,025.00          8,025.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากัด บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากัด ราคาต ําสุด 620105401 5 กพ. 2562

70 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,653.88          5,653.88         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากัด บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากัด ราคาต ําสุด 620106337 5 กพ. 2562

71 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,638.00          3,638.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากัด บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากัด ราคาต ําสุด 620101402 5 กพ. 2562

72 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 19,260.00        19,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328534257 5 กพ. 2562

73 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,600.00        10,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 41636 5 กพ. 2562

74 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,600.00        10,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 41639 5 กพ. 2562

75 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 41637 5 กพ. 2562

76 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 41638 5 กพ. 2562

77 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL62-01/688 5 กพ. 2562

78 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,585.00          8,585.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL62-01/692 5 กพ. 2562

79 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL62-02/074 5 กพ. 2562

80 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี คลินิก จํากัด บริษทั ดีดี คลินิก จํากัด ราคาต ําสุด 19/005 5 กพ. 2562

81 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,580.00          2,580.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นําววิฒัน๑การชําง (1992) บริษทั นําววิฒัน๑การชําง (1992) ราคาต ําสุด SC62010287 5 กพ. 2562

82 วสัดุงานบา๎นงานครัว 893.45             893.45            เฉพาะเจาะจง บริษทั นครกิโล บริษทั นครกิโล ราคาต ําสุด 62020000002 6 กพ. 2562

83 นมผงสําหรับเล้ียงเด็กทารก 460.00             460.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1163255780 7 กพ. 2562

84 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 30,535.00        30,535.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6200071 7 กพ. 2562

85 จ๎างเหมาทําปา้ย 19,902.00        19,902.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซายน๑เนทกรุ๏ป หจก.ซายน๑เนทกรุ๏ป ราคาต ําสุด 7 กพ. 2562

86 ปา้ยไวนิล 440.00             440.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 010/0470 7 กพ. 2562

87 ค.การแพทย๑ 206,800.00      206,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด บริษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 7 กพ. 2562
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88 ค.การแพทย๑ 93,400.00        93,400.00       เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ็น ยู เมดิคอล ร๎าน เอ็น ยู เมดิคอล ราคาต ําสุด 7 กพ. 2562

89 จ๎างเหมาขนย๎ายรถ 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 16/2 7 กพ. 2562

90 วสัดงานบา๎นงานครัว 470.00             470.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 003/112 7 กพ. 2562

91 วสัดุทนัตกรรม 12,150.00        12,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ ราคาต ําสุด 6210000613 7 กพ. 2562

92 วสัดุทนัตกรรม 3,100.00          3,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เดนทลัวชิั น บริษทั เดนทลัวชิั น ราคาต ําสุด IV 62000245 7 กพ. 2562

93 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,550.00        10,550.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด 7 กพ. 2562

94 วสัดุชันสูตร 11,275.00        11,275.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากัด บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากัด ราคาต ําสุด IV 62020029 11 กพ. 2562

95 วสัดุชันสูตร 8,860.00          8,860.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 6202-0249 11 กพ. 2562

96 วสัดุชันสูตร 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จํากัด บริษทั เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จํากัด ราคาต ําสุด 081.02.62 11 กพ. 2562

97 วสัดุชันสูตร 18,457.50        18,457.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากัด ราคาต ําสุด 1163208456 11 กพ. 2562

98 วสัดุชันสูตร 36,040.00        36,040.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 6201-1491 11 กพ. 2562

99 วสัดุชันสูตร 32,500.00        32,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6202-0025 11 กพ. 2562

100 วสัดุชันสูตร 90,000.00        90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV6202-0256 11 กพ. 2562

101 วสัดุชันสูตร 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด ราคาต ําสุด 201902-1006 11 กพ. 2562

102 ปรับปรุงระเบียงห๎องคลอด 206,400.00      206,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรวลัย๑ ชะเต นางสาวนีรวลัย๑ ชะเต ราคาต ําสุด 12 กพ. 2562

103 ย๎านเครื องปรับอากาศ 75,080.00        75,080.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านรัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎านรัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด
059/2946-
2950

13 กพ. 2562

104 เปลี ยนแบตเตอรี 3,531.00          3,531.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 132/6554 13 กพ. 2562

105 จ๎างซํอมเครื องนึ ง 17,585.45        17,585.45       เฉพาะเจาะจง บริษทั นําววิฒัน๑การชําง (1992) บริษทั นําววิฒัน๑การชําง (1992) ราคาต ําสุด 13 กพ. 2562

106 หลอดไฟฮาโลเจน 802.50             802.50            เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น แอนด๑ ท ีอิเลคทริค หจก.เอ็น แอนด๑ ท ีอิเลคทริค ราคาต ําสุด INV1902154 13 กพ. 2562

107 กํอสร๎างร้ัวลวดหนาม 95,900.00        95,900.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน ราคาต ําสุด 13 กพ. 2562

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

109 ปรับปรุงหลังคา 39,100.00        39,100.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 15/2 13 กพ. 2562

110 ปรับปรุงภมูิทศัน๑ 55,000.00        55,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน ราคาต ําสุด 14/3 13 กพ. 2562
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111 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6200089 13 กพ. 2562

112 ปรับปรุงโรงพกัขยะ 97,943.00        97,943.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 19/2 14 กพ. 2562

113 ปรับปรุงขอบฟตุบาท 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน ราคาต ําสุด 12/2 14 กพ. 2562

114 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,200.00          8,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร๑ ซัพพอร๑ต หจก.วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 620893 14 กพ. 2562

115 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 31,950.00        31,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 620956 14 กพ. 2562

116 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมเทค เฮลท๑แคร๑ จํากัด บริษทั เคมเทค เฮลท๑แคร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 19-023672 14 กพ. 2562

117 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 19,260.00        19,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บอร๑เนียว เมดิคัล จํากัด บริษทั บอร๑เนียว เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด IV0074294 14 กพ. 2562

118 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,600.00          9,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จํากัด บริษทั ไทยก๏อส จํากัด ราคาต ําสุด IV6204719 14 กพ. 2562

119 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด ราคาต ําสุด AM6201/204 14 กพ. 2562

120 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด ราคาต ําสุด AM6202/111 14 กพ. 2562

121 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,630.00          9,630.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328572418 14 กพ. 2562

122 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 89,657.44        89,657.44       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328563120 14 กพ. 2562

123 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,400.00          3,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็นท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด บริษทั เอ็นท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV062000519 14 กพ. 2562

124 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,900.00        20,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็นท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด บริษทั เอ็นท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV062000480 14 กพ. 2562

125 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 48,150.00        48,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328527928 14 กพ. 2562

126 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6200089 14 กพ. 2562

127 ค.ไฟฟา้และวทิยุ 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางซีคิว (ยงยุทธวิศวกรรม) หจก. ลําปางซีคิว (ยงยุทธวิศวกรรม) ราคาต ําสุด 18 กพ. 2562

128 เชําเก๎าอี้ 13,200.00        13,200.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนีรวลัย๑ ชะเต นางสาวนีรวลัย๑ ชะเต ราคาต ําสุด 18 กพ. 2562

129 เปลี ยนอะไหลํยูนิตทําฟัน 1,300.00          1,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามเด็นท๑ บริษทั สยามเด็นท๑ ราคาต ําสุด 18 กพ. 2562

130 เปลี ยนอะไหลํกรอฟนั 900.00             900.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามเด็นท๑ บริษทั สยามเด็นท๑ ราคาต ําสุด 18 กพ. 2562

131 วสัดุทนัตกรรม 900.00             900.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านสวนดอก ร๎านสวนดอก ราคาต ําสุด 4187 18 กพ. 2562

132 วสัดุทนัตกรรม 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดรว๑ เด็นทั ลอิน บริษทั ไดรว๑ เด็นทั ลอิน ราคาต ําสุด 107361 18 กพ. 2562

133 เปลี ยนอะไหลํเครื องอบผ๎า 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง ร๎าน ซี. เอ็ม.ท.ีเซอร๑วสิ ร๎าน ซี. เอ็ม.ท.ีเซอร๑วสิ ราคาต ําสุด 06/29 20 กพ. 2562
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134 จ๎างเหมาทําตรายาง 1,590.00          1,590.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 20 กพ. 2562

135 ร้ือถอนลานตากผ๎า 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 17/2 20 กพ. 2562

136 วสัดุชันสูตร 36,000.00        36,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6202-0367 20 กพ. 2562

137 วสัดุชันสูตร 23,700.00        23,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด ราคาต ําสุด D62-00256 20 กพ. 2562

138 วสัดุชันสูตร 8,400.00          8,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด ราคาต ําสุด MG 6202-0260 20 กพ. 2562

139 วสัดุชันสูตร 88,388.00        88,388.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6202-107 20 กพ. 2562

140 วสัดุชันสูตร 96,215.00        96,215.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6202-0361 20 กพ. 2562

141 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21,140.00        21,140.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6201765 20 กพ. 2562

142 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,568.00          2,568.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากัด บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากัด ราคาต ําสุด 620202338 20 กพ. 2562

143 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,978.88          2,978.88         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากัด บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากัด ราคาต ําสุด 620202791 20 กพ. 2562

144 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,880.00          3,880.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL62-02/281 20 กพ. 2562

145 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12,618.51        12,618.51       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163251726 20 กพ. 2562

146 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 40,400.00        40,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV6202/0149 20 กพ. 2562

147 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,600.00          3,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV6202/0169 20 กพ. 2562

148 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12,830.00        12,830.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV6202/0230 20 กพ. 2562

149 วสัดุทนัตกรรม 47,210.00        47,210.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซี ยงไฮ๎ บริษทั เซี ยงไฮ๎ ราคาต ําสุด
BB25601/0089
6

21 กพ. 2562

150 วสัดุทนัตกรรม 52,940.00        52,940.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นูโวเด็นท๑ บริษทั นูโวเด็นท๑ ราคาต ําสุด IV6202010 21 กพ. 2562

151 ชุดสื อประชาสัมพนัธ๑ 73,250.00        73,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร๑ท โซลูชั น จํากัด บริษทั สมาร๑ท โซลูชั น จํากัด ราคาต ําสุด 22 กพ. 2562

152 ชุดสื อประชาสัมพนัธ๑ 110,000.00      110,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร๑ท โซลูชั น จํากัด บริษทั สมาร๑ท โซลูชั น จํากัด ราคาต ําสุด 22 กพ. 2562

153 โทรทศัน๑ LED 55 นิ้ว 42,500.00        42,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร๑ท โซลูชั น จํากัด บริษทั สมาร๑ท โซลูชั น จํากัด ราคาต ําสุด 22 กพ. 2562

154 วสัดุกํอสร๎าง 6,340.00          6,340.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางชัยยากํอสร๎าง ร๎านลําปางชัยยากํอสร๎าง ราคาต ําสุด 22 กพ. 2562

155 กลํองข๎าวน๎อย 16,200.00        16,200.00       เฉพาะเจาะจง นางนิตยา นางนิตยา ราคาต ําสุด 22 กพ. 2562

156 ถํายเอกสาร 19,708.00        19,708.00       เฉพาะเจาะจง ร๎าน ตาหวานก็อปปี้ ร๎าน ตาหวานก็อปปี้ ราคาต ําสุด 22 กพ. 2562
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157 ถํายเอกสาร 33,390.00        33,390.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ราคาต ําสุด 22 กพ. 2562

158 ร้ือถอนเครื องปรับอากาศ 545,700.00      545,700.00     เฉพาะเจาะจง ร๎านรัษฎาการฟฟา้-แอร๑ ร๎านรัษฎาการฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 22 กพ. 2562

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

160 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,840.00          2,840.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส ราคาต ําสุด BR26202/000020 22 กพ. 2562

161 วสัดุทนัตกรรม 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี จํากัด บริษทั ยูนิต้ี จํากัด ราคาต ําสุด IS8200949 25 กพ. 2562

162 วสัดุทนัตกรรม 3,531.00          3,531.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328623549 25 กพ. 2562

163 วสัดุทนัตกรรม 19,826.00        19,826.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ ราคาต ําสุด 142010164 25 กพ. 2562

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

165 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,460.00        23,460.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6202179 25 กพ. 2562

166 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 24,180.00        24,180.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6202163 25 กพ. 2562

167 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163271544 25 กพ. 2562

168 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163271491 25 กพ. 2562

169 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163272095 25 กพ. 2562

170 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 24,975.00        24,975.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM62/020941 25 กพ. 2562

171 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11,235.00        11,235.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากัด บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากัด ราคาต ําสุด 620202999 25 กพ. 2562

172 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 18,018.00        18,018.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอททอน จํากัด บริษทั ไบโอคอททอน จํากัด ราคาต ําสุด IV19002060 25 กพ. 2562

173 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,900.00          9,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วากัส เมดิเชีย หจก. วากัส เมดิเชีย ราคาต ําสุด 611210 25 กพ. 2562

174 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 57,380.00        57,380.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM62/020760 25 กพ. 2562

175 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,200.00          9,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM62/022895 25 กพ. 2562

176 วสัดุชันสูตร 84,000.00        84,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6202-140 26 กพ. 2562
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177 วสัดุชันสูตร 39,750.00        39,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6202-0604 26 กพ. 2562

178 วสัดุทนัตกรรม 38,704.04        38,704.04       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 53286890621 26 กพ. 2562

179 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,875.00          2,875.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ๑ จํากัด บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด 62/023 26 กพ. 2562

180 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,150.00          2,150.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ๑ จํากัด บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด 62/084 26 กพ. 2562

181 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,775.00          4,775.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ๑ จํากัด บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด 62/056 26 กพ. 2562

182 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,870.00          4,870.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ๑ จํากัด บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด 62-061 26 กพ. 2562

183 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,805.00          1,805.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ๑ จํากัด บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด 62/041 26 กพ. 2562

184 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,735.00          1,735.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ๑ จํากัด บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด 62/026 26 กพ. 2562

-                  0

-                  0

-                  0

-                  0

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
โรงพยาบาลเกาะคา
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ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง
1 จ๎างเหมาติดต้ังเสาอากาศ 2,800.00          2,800.00         เฉพาะเจาะจง นายธรีะพนัธ๑ มูลมิ ง นายธรีะพนัธ๑ มูลมิ ง ราคาต ําสุด 2/1 2 มค. 2562

2 สต๊ิกเกอร๑กึ งมัน 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านเอส.ท.ีซัพพลาย ร๎านเอส.ท.ีซัพพลาย ราคาต ําสุด 009/409 2 มค. 2562

3 สต๊ิกเกอร๑เทอร๑มอล 46,000.00        46,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร๑เมดิคอล บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร๑เมดิคอล ราคาต ําสุด 62/016 2 มค. 2562

4 อะเด็ปเตอร๑ 149.80             149.80            เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมพลอินเตอร๑เทรดด้ิง บริษทั ชุมพลอินเตอร๑เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 50/2463 2 มค. 2562

5 วสัดุไฟฟา้ 3,516.00          3,516.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 012/0559 2 มค. 2562

6 ซํอมรถยนต๑ กฉ 2138 1,498.00          1,498.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 129/6425 2 มค. 2562

7 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,200.00        23,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6200509 2 มค. 2562

8 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,040.00        27,040.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6200508 2 มค. 2562

9 ยาบญัชียาหลัก 17,376.00        17,376.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาอินโนวาํ บริษทั ฟาร๑มาอินโนวาํ ราคาต ําสุด 6110425 2 มค. 2562

10 วสัดุสํานักงาน 31,792.50        31,792.50       เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6200083 3 มค. 2562

11 วสัดุงานบา๎นงารครัว 940.00             940.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านยากัตซิงค๑ ร๎านยากัตซิงค๑ ราคาต ําสุด 20/2454 3 มค. 2562

12 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร๑ จํากัด บริษทั ทริมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 190100087 3 มค. 2562

13 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีพ ีเอส ฮอศพทิอล บริษทั พ ีพ ีเอส ฮอศพทิอล ราคาต ําสุด 620030 3 มค. 2562

14 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 34,000.00        34,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 620163 3 มค. 2562

15 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,900.00          9,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วากัส เมดิเชีย หจก. วากัส เมดิเชีย ราคาต ําสุด 611210 3 มค. 2562

16 ยาบญัชียาหลัก 91,267.95        91,267.95       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020010361 3 มค. 2562

17 ยาบญัชียาหลัก 124,650.06      124,650.06     เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 30200009918 3 มค. 2562

18 ยาบญัชียาหลัก 3,210.00          3,210.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีแอล เอช บริษทั บ ีแอล เอช ราคาต ําสุด 1062001121 3 มค. 2562

19 ยาบญัชียาหลัก 45,603.40        45,603.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีแอล เอช บริษทั บ ีแอล เอช ราคาต ําสุด 1062000328 3 มค. 2562

20 ยาบญัชียาหลัก 7,023.20          7,023.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020009919 3 มค. 2562

21 ยาบญัชียาหลัก 288,288.08      288,288.08     เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020009928 3 มค. 2562

22 ยาบญัชียาหลัก 12,400.00        12,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 620101584 3 มค. 2562
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23 ยาบญัชียาหลัก 13,535.50        13,535.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162961866 3 มค. 2562

24 ยาบญัชียาหลัก 9,062.90          9,062.90         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162968040 3 มค. 2562

25 ยาบญัชียาหลัก 30,174.00        30,174.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 5320377714 3 มค. 2562

26 ยาบญัชียาหลัก 18,318.40        18,318.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี เค เอส เอช บริษทั ดี เค เอส เอช ราคาต ําสุด 5328299849 3 มค. 2562

27 ยาบญัชียาหลัก 18,361.20        18,361.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี เค เอส เอช บริษทั ดี เค เอส เอช ราคาต ําสุด 5328208968 3 มค. 2562

28 ยาบญัชียาหลัก 27,541.80        27,541.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี เค เอส เอช บริษทั ดี เค เอส เอช ราคาต ําสุด 5328209905 3 มค. 2562

29 ยาบญัชียาหลัก 41,267.76        41,267.76       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี เค เอส เอช บริษทั ดี เค เอส เอช ราคาต ําสุด 5702935989 3 มค. 2562

30 ยาบญัชียาหลัก 11,716.50        11,716.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี เค เอส เอช บริษทั ดี เค เอส เอช ราคาต ําสุด 572935985 3 มค. 2562

31 ยาบญัชียาหลัก 3,480.00          3,480.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอสถอินเตอร๑ บริษทั โอสถอินเตอร๑ ราคาต ําสุด 19BU00363 3 มค. 2562

32 ยาบญัชียาหลัก 35,600.00        35,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอสถอินเตอร๑ บริษทั โอสถอินเตอร๑ ราคาต ําสุด 18BU18936 3 มค. 2562

33 ยาบญัชียาหลัก 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พอนด๑ บริษทั พอนด๑ ราคาต ําสุด 143910 3 มค. 2562

34 ยาบญัชียาหลัก 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเนียนเมดิคอล บริษทั ยูเนียนเมดิคอล ราคาต ําสุด 6110291 3 มค. 2562

35 ยาบญัชียาหลัก 36,800.00        36,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนฟาร๑มํา บริษทั โมเดอนฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 61121296 3 มค. 2562

36 ยาบญัชียาหลัก 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนฟาร๑มํา บริษทั โมเดอนฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 6201006 3 มค. 2562

37 ยาบญัชียาหลัก 59,813.00        59,813.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162959412 3 มค. 2562

38 ยาบญัชียาหลัก 15,460.00        15,460.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ บริษทั ธงทองโอสถ ราคาต ําสุด 6112/0263 3 มค. 2562

39 ยาบญัชียาหลัก 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เภสัชกรรมทหาร บริษทั เภสัชกรรมทหาร ราคาต ําสุด 09/62/879 3 มค. 2562

40 ยาบญัชียาหลัก 2,100.00          2,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบเีอส บริษทั แอลบเีอส ราคาต ําสุด 608507 3 มค. 2562

41 ยาบญัชียาหลัก 2,750.00          2,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บรูพาโอสถ บริษทั บรูพาโอสถ ราคาต ําสุด 6102318 3 มค. 2562

42 จ๎างเหมาตัดต๎นไม๎ 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ๑ คําลือ นายนัฐพงศ๑ คําลือ ราคาต ําสุด 1/11 4 มค. 2562

43 ทําปา้ยสแตนเลส 13,910.00        13,910.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ซายน๑เนจกรุ๏ป หจก. ซายน๑เนจกรุ๏ป ราคาต ําสุด IN-201901002 4 มค. 2562

44 ถุงแดง 95*60 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเธยีรศักด์ิ โลณะปาลวงษ๑ นายเธยีรศักด์ิ โลณะปาลวงษ๑ ราคาต ําสุด 001/0012 4 มค. 2562

45 ซํอมรถยนต๑ กจง8517 1,123.00          1,123.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 429/6426 4 มค. 2562
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46 วสัดุไฟฟา้ 4,960.00          4,960.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 4 มค. 2562

47 วสัดุไฟฟา้ 3,870.00          3,870.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 4 มค. 2562

48 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,630.00          9,630.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH ประเทศไทย จํากัด บริษทั DKSH ประเทศไทย จํากัด ราคาต ําสุด 5328344651 4 มค. 2562

49 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163129533 4 มค. 2562

50 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163129535 4 มค. 2562

51 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 63,800.00        63,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบร๑แอดวานซื เทค จํากัด บริษทั ไบร๑แอดวานซื เทค จํากัด ราคาต ําสุด 1163129536 4 มค. 2562

52 ยาบญัชียาหลัก 44,375.04        44,375.04       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 116307725 4 มค. 2562

53 ยาบญัชียาหลัก 17,280.50        17,280.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163086306 4 มค. 2562

54 ยาบญัชียาหลัก 12,840.00        12,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163085959 4 มค. 2562

55 ยาบญัชียาหลัก 3,680.00          3,680.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1162967676 4 มค. 2562

56 ยาบญัชียาหลัก 8,560.00          8,560.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1162961792 4 มค. 2562

57 ยาบญัชียาหลัก 26,150.80        26,150.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1162959303 4 มค. 2562

58 ยาบญัชียาหลัก 50,693.39        50,693.39       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1162963047 4 มค. 2562

59 ยาบญัชียาหลัก 99,903.76        99,903.76       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1162968246 4 มค. 2562

60 ยาบญัชียาหลัก 3,400.00          3,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 921101544 4 มค. 2562

61 ยาบญัชียาหลัก 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821145051 4 มค. 2562

62 ยาบญัชียาหลัก 4,080.00          4,080.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821145957 4 มค. 2562

63 ยาบญัชียาหลัก 73,900.00        73,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 921101157 4 มค. 2562

64 ยาบญัชียาหลัก 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ เอ็น บี บริษทั เอ เอ็น บี ราคาต ําสุด 8370209495 4 มค. 2562

65 ยาบญัชียาหลัก 72,120.00        72,120.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 621000768 4 มค. 2562

66 ยาบญัชียาหลัก 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 621000801 4 มค. 2562

67 ยาบญัชียาหลัก 21,410.00        21,410.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพดีรักส๑ บริษทั ท ีพดีรักส๑ ราคาต ําสุด 059905 4 มค. 2562

68 ยาบญัชียาหลัก 1,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพดีรักส๑ บริษทั ท ีพดีรักส๑ ราคาต ําสุด 059904 4 มค. 2562
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69 ยาบญัชียาหลัก 59,000.00        59,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด๑ วี บริษทั ว ีแอนด๑ วี ราคาต ําสุด 62000246 4 มค. 2562

70 ยาบญัชียาหลัก 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีเอ็ม แอล บริษทั พ ีเอ็ม แอล ราคาต ําสุด 350204001 4 มค. 2562

71 ยาบญัชียาหลัก 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีเอ็ม แอล บริษทั พ ีเอ็ม แอล ราคาต ําสุด 350204001 4 มค. 2562

72 ยาบญัชียาหลัก 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีเอ็ม แอล บริษทั พ ีเอ็ม แอล ราคาต ําสุด 350204001 4 มค. 2562

73 ยาบญัชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6201579 4 มค. 2562

74 ยาบญัชียาหลัก 18,200.00        18,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 62101578 4 มค. 2562

75 ยาบญัชียาหลัก 17,210.00        17,210.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6201325 4 มค. 2562

76 ยาบญัชียาหลัก 49,450.00        49,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พ ีเอส บริษทั เอส พ ีเอส ราคาต ําสุด 14/19000778 4 มค. 2562

77 ยาบญัชียาหลัก 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พ ีเอส บริษทั เอส พ ีเอส ราคาต ําสุด 14/1821019 4 มค. 2562

78 ยาบญัชียาหลัก 29,532.00        29,532.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร๑ บริษทั 101 เมดิแคร๑ ราคาต ําสุด 8102508385 4 มค. 2562

79 ยาบญัชียาหลัก 64,414.00        64,414.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 1190103429 4 มค. 2562

80 ยาบญัชียาหลัก 41,730.00        41,730.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ บริษทั เมดไลน๑ ราคาต ําสุด
10319010028
7

4 มค. 2562

81 ยาบญัชียาหลัก 4,558.20          4,558.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร๏ทเตอร๑มายบาซิน บริษทั เกร๏ทเตอร๑มายบาซิน ราคาต ําสุด 2019000499 4 มค. 2562

82 ยาบญัชียาหลัก 4,675.90          4,675.90         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร๏ทเตอร๑มายบาซิน บริษทั เกร๏ทเตอร๑มายบาซิน ราคาต ําสุด 2019000010 4 มค. 2562

83 ยาบญัชียาหลัก 9,630.00          9,630.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5409545385 4 มค. 2562

84 ยาบญัชียาหลัก 21,646.10        21,646.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5409545385 4 มค. 2562

85 ยาบญัชียาหลัก 3,809.20          3,809.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447656691 4 มค. 2562

86 ยาบญัชียาหลัก 17,976.00        17,976.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447658428 4 มค. 2562

87 ยาบญัชียาหลัก 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พาต๎าแลบ บริษทั พาต๎าแลบ ราคาต ําสุด 9010436 4 มค. 2562

88 ยาบญัชียาหลัก 8,320.00          8,320.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ บริษทั ท ีโอ ราคาต ําสุด 6201/10993 4 มค. 2562

89 ยาบญัชียาหลัก 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเอฟดี บริษทั ไทยเอฟดี ราคาต ําสุด 620056 4 มค. 2562

90 ยาบญัชียาหลัก 23,200.00        23,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จํากัด บริษทั มาสุ จํากัด ราคาต ําสุด 163434 4 มค. 2562

91 ยาบญัชียาหลัก 13,920.00        13,920.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด บริษทั พรีเมด ราคาต ําสุด 320100026 4 มค. 2562
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92 ยาบญัชียาหลัก 52,430.00        52,430.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีรอล บริษทั ฮีรอล ราคาต ําสุด 1812354 4 มค. 2562

93 ยาบญัชียาหลัก 36,840.00        36,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบไอจีนีเทค บริษทั ไบไอจีนีเทค ราคาต ําสุด 610028736 4 มค. 2562

94 ยาบญัชียาหลัก 3,480.00          3,480.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงไทย บริษทั แสงไทย ราคาต ําสุด 010233/62 4 มค. 2562

95 ยาบญัชียาหลัก 55,000.00        55,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส บริษทั ไบโอวาลิส ราคาต ําสุด 1900340 4 มค. 2562

96 ยาบญัชียาหลัก 5,136.00          5,136.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีอ็ลฮ้ัว บริษทั บเีอ็ลฮ้ัว ราคาต ําสุด 62000392 4 มค. 2562

97 ยาบญัชียาหลัก 6,280.00          6,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอส บริษทั ดีซีเอส ราคาต ําสุด 31989454 4 มค. 2562

98 ยาบญัชียาหลัก 3,625.00          3,625.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 6200048 4 มค. 2562

99 ยาบญัชียาหลัก 4,895.00          4,895.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 6104174 4 มค. 2562

100 ยาบญัชียาหลัก 11,700.00        11,700.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ส เจริญเภสัช บริษทั ส เจริญเภสัช ราคาต ําสุด 18SN28592 4 มค. 2562

101 ยาบญัชียาหลัก 54,600.00        54,600.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากัด บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากัด ราคาต ําสุด 2019010164 4 มค. 2562

102 ยาบญัชียาหลัก 3,450.00          3,450.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั แอล บ ีเอส บริษทั แอล บ ีเอส ราคาต ําสุด 609726 4 มค. 2562

103 ยาบญัชียาหลัก 1,980.00          1,980.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั แอล บ ีเอส บริษทั แอล บ ีเอส ราคาต ําสุด 608506 4 มค. 2562

104 ยาบญัชียาหลัก 9,540.00          9,540.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพดีรักส๑ บริษทั ท ีพดีรักส๑ ราคาต ําสุด 58261 4 มค. 2562

105 ยาบญัชียาหลัก 11,500.00        11,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพดีรักส๑ บริษทั ท ีพดีรักส๑ ราคาต ําสุด 58845 4 มค. 2562

106 ยาบญัชียาหลัก 3,852.00          3,852.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั เอพ ซี พี บริษทั เอพ ซี พี ราคาต ําสุด
10418120054
2

4 มค. 2562

107 ยาบญัชียาหลัก 1,498.00          1,498.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั แคสปา้ บริษทั แคสปา้ ราคาต ําสุด 6105254 4 มค. 2562

108 ทําปา้ยไวนิล 12,500.00        12,500.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 28/1397 7 มค. 2562

109 วสัดุการเกษตร 20,800.00        20,800.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านไม๎นานาร๎อยพรรณพฤกษา ร๎านไม๎นานาร๎อยพรรณพฤกษา ราคาต ําสุด 1/1 7 มค. 2562

110 วสัดุงานบา๎นงารครัว 1,165.00          1,165.00              เฉพาะเจาะจง นายภมูินทร๑ สายวงศ๑ฝัน นายภมูินทร๑ สายวงศ๑ฝัน ราคาต ําสุด PM62010001 7 มค. 2562

111 วสัดุงานบา๎นงารครัว 11,460.00        11,460.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านอุดมกันทามาศ ร๎านอุดมกันทามาศ ราคาต ําสุด 037/1844 7 มค. 2562

112 จ๎างเหมาทาสี 15,000.00        15,000.00            เฉพาะเจาะจง นายอุดม จ๏ะใจ นายอุดม จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 22/2 7 มค. 2562

113 เครื องชํวยหายใจ 120,000.00      120,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนต๑เมด จํากัด บริษทั เซนต๑เมด จํากัด ราคาต ําสุด 7 มค. 2562

114 เครื องปั่นเลือด 120,000.00      120,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโรสแกน จํากัด บริษทั ยูโรสแกน จํากัด ราคาต ําสุด 7 มค. 2562
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115 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163133433 7 มค. 2562

116 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิล ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิล ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 11631282230 7 มค. 2562

117 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 15,150.00        15,150.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร๑ ซัพพอร๑ต หจก.วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 620132 7 มค. 2562

118 วสัดุชันสูตร 9,440.00          9,440.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด ราคาต ําสุด MG 6201-0010 7 มค. 2562

119 วสัดุชันสูตร 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี เค เอส เอช บริษทั ดี เค เอส เอช ราคาต ําสุด 5328279618A 7 มค. 2562

120 วสัดุชันสูตร 32,500.00        32,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6112-0585 7 มค. 2562

121 วสัดุชันสูตร 12,305.00        12,305.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากัด ราคาต ําสุด 1163039206 7 มค. 2562

122 ติดต้ังกันชนรถพยาบาล 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         ร๎านผิน-ผิน ร๎านผิน-ผิน 1/1 8 มค. 2562

124 ขนกลํองกระดาษชํารุด 800.00             800.00            เฉพาะเจาะจง นายนิคม แสงลุน นายนิคม แสงลุน ราคาต ําสุด 1/2 8 มค. 2562

125 วสัดุกํอสร๎าง 2,470.00          2,470.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ลําปางชัยยากํอสร๎าง หจก.ลําปางชัยยากํอสร๎าง ราคาต ําสุด 116/5759 8 มค. 2562

126 ทําปา้ยสต๊ิกเกอร๑ 800.00             800.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปาง อิงค๑เจท ร๎านเลเซอร๑ลําปาง อิงค๑เจท ราคาต ําสุด 009/0421 9 มค. 2562

127 จ๎างเหมาถมหนิ 151,200.00      151,200.00     เฉพาะเจาะจง ร๎านทอีาร๑ กํอสร๎าง ร๎านทอีาร๑ กํอสร๎าง ราคาต ําสุด 2/11 9 มค. 2562

128 ซํอมค.การแพทย๑ 9,800.00          9,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็นโดเมด บริษทั เอ็นโดเมด ราคาต ําสุด 9 มค. 2562

129 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6200009 9 มค. 2562

130 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 92,460.84        92,460.84       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH ประเทศไทย จํากัด บริษทั DKSH ประเทศไทย จํากัด ราคาต ําสุด 5328327648 9 มค. 2562

131 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 22,950.00        22,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จํากัด บริษทั ไทยก๏อส จํากัด ราคาต ําสุด IV62000406 9 มค. 2562

132 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,490.00          7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163050632 9 มค. 2562

133 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,627.41          8,627.41         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1163058400 9 มค. 2562

134 เครื องเปา่วดัแฮลกอฮอล๑ 12,840.00        12,840.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พ.ีเมดิคอล ฮับ หจก. เอส.พ.ีเมดิคอล ฮับ ราคาต ําสุด IV6201-012 10 มค. 2562

135 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 52,050.00        52,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/127364 11 มค. 2562

136 วสัดุงานบา๎นงารครัว 3,552.00          3,552.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านยากัตซิงค๑ ร๎านยากัตซิงค๑ ราคาต ําสุด 50/2455 14 มค. 2562

137 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 24,800.00        24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6200758 14 มค. 2562
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138 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 60,790.00        60,790.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IVL6201/0019 14 มค. 2562

139 วสัดุชันสูตร 35,800.00        35,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV 19-0055 14 มค. 2562

140 วสัดุชันสูตร 5,520.00          5,520.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ จํากัด บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 19-01854 14 มค. 2562

141 วสัดุชันสูตร 91,725.00        91,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6201-0188 14 มค. 2562

142 วสัดุชันสูตร 88,388.00        88,388.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6201-057 14 มค. 2562

143 วสัดุชันสูตร 97,614.00        97,614.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6201-0193 14 มค. 2562

144 วสัดุชันสูตร 46,620.00        46,620.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด ราคาต ําสุด 6201070 14 มค. 2562

145 วสัดุชันสูตร 10,620.00        10,620.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 6201-0447 14 มค. 2562

146 วสัดุชันสูตร 36,750.00        36,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6201-0198 14 มค. 2562

147 สต๊ิกเกอร๑กระดาษ 725.00             725.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV620089 16 มค. 2562

148 จ๎างเหมาทําปา้ย 1,080.00          1,080.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปาง อิงค๑เจท ร๎านเลเซอร๑ลําปาง อิงค๑เจท ราคาต ําสุด 009/0435 16 มค. 2562

149 จ๎างเหมาทําปา้ย 400.00             400.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเกาะคาโฆษณา ร๎านเกาะคาโฆษณา ราคาต ําสุด 02/51 16 มค. 2562

150 จ๎างเหมาติตาม GPS 19,800.00        19,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซ๑เซ๎นส๑ อนิฟอร๑เมชั น เซอร๑วิส จํากดั บริษัท เอก็ซ๑เซ๎นส๑ อนิฟอร๑เมชั น เซอร๑วิส จํากดั ราคาต ําสุด 16 มค. 2562

151 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 36,100.00        36,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็นท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด บริษทั เอ็นท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV 062000076 16 มค. 2562

152 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,108.80          4,108.80         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH ประเทศไทย จํากัด บริษทั DKSH ประเทศไทย จํากัด ราคาต ําสุด 5328383925 16 มค. 2562

153 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,046.40          8,046.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH ประเทศไทย จํากัด บริษทั DKSH ประเทศไทย จํากัด ราคาต ําสุด 5328345574 16 มค. 2562

154 กระดาษเทอร๑มอล 6,300.00          6,300.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6200367 17 มค. 2562

155 วสัดุการเกษตร 6,850.00          6,850.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านไม๎นานาร๎อยพรรณพฤกษา ร๎านไม๎นานาร๎อยพรรณพฤกษา ราคาต ําสุด 001/0012 17 มค. 2562

156 มาตรวดัน้ํา 1,360.00          1,360.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางชัยยากํอสร๎าง ร๎านลําปางชัยยากํอสร๎าง ราคาต ําสุด 17 มค. 2562

157 น้ํากลั น 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 2/1/62 18 มค. 2562

158 จ๎างเหมาขัดพื้น 139,000.00      139,000.00     เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน ราคาต ําสุด 10/2 18 มค. 2562

159 วสัดุคอมพวิเตอร๑ 4,436.00          4,436.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6200415 21 มค. 2562

160 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6200028 21 มค. 2562
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161 วสัดุทนัตกรรม 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี จํากัด บริษทั ยูนิต้ี จํากัด ราคาต ําสุด IS6112889 21 มค. 2562

162 วสัดุทนัตกรรม 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีทนัตเวช บริษทั เอสดีทนัตเวช ราคาต ําสุด 1811-A0967 21 มค. 2562

163 วสัดุทนัตกรรม 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ ราคาต ําสุด 141120124 21 มค. 2562

164 ฟนัปลอม 119,990.00      119,990.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซาซีแลม บริษทั เอ็กซาซีแลม ราคาต ําสุด cmbi-1901-000548 21 มค. 2562

165 วสัดุชันสูตร 23,700.00        23,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด ราคาต ําสุด D 62-00089 21 มค. 2562

166 วสัดุชันสูตร 87,048.00        87,048.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6201-111 21 มค. 2562

167 วสัดุชันสูตร 90,865.00        90,865.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6201-0449 21 มค. 2562

168 วสัดุชันสูตร 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด ราคาต ําสุด 201901-1009 21 มค. 2562

169 วสัดุชันสูตร 8,750.00          8,750.00         เฉพาะเจาะจง หจก. โฟร๑สตาร๑โอเอ หจก. โฟร๑สตาร๑โอเอ ราคาต ําสุด 150/067 21 มค. 2562

170 วสัดุชันสูตร 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วายดี ไดนซ๑นอสติคส๑ บริษทั วายดี ไดนซ๑นอสติคส๑ ราคาต ําสุด IV 62010089 21 มค. 2562

171 วสัดุสํานักงาน 504.00             504.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6200427 22 มค. 2562

172 ปา้ยสต๊ิกเกอร๑ 455.00             455.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปาง อิงค๑เจท ร๎านเลเซอร๑ลําปาง อิงค๑เจท ราคาต ําสุด 22 มค. 2562

173 กุญแจ 297.00             297.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 22 มค. 2562

174 ชุดม๎านั งหนิอํอน 7,600.00          7,600.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านสวนมนตรี ร๎านสวนมนตรี ราคาต ําสุด 22 มค. 2562

175 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 22,500.00        22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเคซี เมดิคอส จํากัด บริษทั ซีเคซี เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6200049 22 มค. 2562

176 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพเีค เมดิคอล จํากัด บริษทั เคพเีค เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6201008 22 มค. 2562

177 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,270.00        23,270.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอททอน จํากัด บริษทั ไบโอคอททอน จํากัด ราคาต ําสุด IV190000350 22 มค. 2562

178 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,400.00          8,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อิสโก๎ จํากัด บริษทั อิสโก๎ จํากัด ราคาต ําสุด 6200020 22 มค. 2562

179 ซํอมรถยนต๑ ผ 1320 1,112.80          1,112.80         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 23 มค. 2562

180 ซํอมรถยนต๑ ผบ 5954 2,086.50          2,086.50         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 23 มค. 2562

181 จ๎างเหมาลากรถยนต๑ 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ราคาต ําสุด 23 มค. 2562

182 ติดต้ังวอร๑เปเปอร๑ 13,500.00        13,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชล นางสาวนิรชล ราคาต ําสุด 23 มค. 2562

183 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,830.00          2,830.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 62/0022 23 มค. 2562
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184 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,885.00          4,885.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/643 23 มค. 2562

185 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,745.00          2,745.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 62/002 23 มค. 2562

186 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,620.00          1,620.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 62/011 23 มค. 2562

187 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,400.00          5,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/668 23 มค. 2562

188 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,390.00          4,390.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/663 23 มค. 2562

189 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 48,100.00        48,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากัด บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV6201-0139 23 มค. 2562

190 วสัดุทนัตกรรม 10,464.00        10,464.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นูเด๎นท๑ บริษทั นูเด๎นท๑ ราคาต ําสุด DS6201/0202 23 มค. 2562

191 วสัดุทนัตกรรม 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคครอด๑ บริษทั แอคครอด๑ ราคาต ําสุด IV1901100096 23 มค. 2562

192 วสัดุชันสูตร 84,000.00        84,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6201-111 24 มค. 2562

193 วสัดุชันสูตร 39,750.00        39,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6201-0449 24 มค. 2562

194 วสัดุชันสูตร 97,310.00        97,310.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6201-0655 24 มค. 2562

195 ตรวจสภาพรถ 400.00             400.00            เฉพาะเจาะจง สถานตรวจสภาพรถ ตันวติรานนท๑ สถานตรวจสภาพรถ ตันวติรานนท๑ ราคาต ําสุด 527/26319,325 25 มค. 2562

196 วสัดุบริโภค 1,000.00          1,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี เค เอส เอช บริษทั ดี เค เอส เอช ราคาต ําสุด 25 มค. 2562

197 ค.งานบา๎นงานครัว 1,935.00          1,935.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 25 มค. 2562

198 วสัดุสํานักงาน 393.00             393.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 25 มค. 2562

199 เหมาบํารุงรักษา 195,000.00      195,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโนเวชั นส๑ บริษทั อินโนเวชั นส๑ ราคาต ําสุด 25 มค. 2562

200 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 44,300.00        44,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ๑เมด จํากัด บริษทั ไซเอนซ๑เมด จํากัด ราคาต ําสุด SM62/0102777 25 มค. 2562

201 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,900.00          4,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL62-01/4388 25 มค. 2562

202 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,900.00        10,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL62-01/074 25 มค. 2562

203 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,200.20          5,200.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากัด บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากัด ราคาต ําสุด 620100597 25 มค. 2562

204 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,978.88          2,978.88         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากัด บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากัด ราคาต ําสุด 620103159 25 มค. 2562

205 วสัดุสํานักงาน 50,000.00        50,000.00       เฉพาะเจาะจง หสม.นากวมํการพมิพ๑ หสม.นากวมํการพมิพ๑ ราคาต ําสุด 25 มค. 2562

206 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,320.00          3,320.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส ราคาต ําสุด BR26201/000015 28 มค. 2562
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รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา

207 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 30,195.00        30,195.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท๑แล็ป หจก.อินสทรูเมนท๑แล็ป ราคาต ําสุด ILV6201/0288 28 มค. 2562

208 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท๑แล็ป หจก.อินสทรูเมนท๑แล็ป ราคาต ําสุด ILV6201/0288 28 มค. 2562

209 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,550.00          3,550.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท๑แล็ป หจก.อินสทรูเมนท๑แล็ป ราคาต ําสุด ILV6201/0404 28 มค. 2562

210 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,900.00          4,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอททอน จํากัด บริษทั ไบโอคอททอน จํากัด ราคาต ําสุด IV19000656 28 มค. 2562

211 วสัดุทนัตกรรม 1,890.00          1,890.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไจโก๎ บริษทั ไจโก๎ ราคาต ําสุด IV620100400 28 มค. 2562

212 วสัดุทนัตกรรม 2,739.20          2,739.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328406296 28 มค. 2562

213 วสัดุทนัตกรรม 8,900.00          8,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคครอด๑ บริษทั แอคครอด๑ ราคาต ําสุด IV1901101409 28 มค. 2562

214 วสัดุทนัตกรรม 8,750.00          8,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคครอด๑ บริษทั แอคครอด๑ ราคาต ําสุด IV1901101481 28 มค. 2562

215 วสัดุทนัตกรรม 9,355.00          9,355.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี จํากัด บริษทั ยูนิต้ี จํากัด ราคาต ําสุด Is6200491 28 มค. 2562

216 วสัดุทนัตกรรม 9,180.00          9,180.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีทนัตเวช บริษทั เอสดีทนัตเวช ราคาต ําสุด 1901-A-1081 28 มค. 2562

217 วสัดุทนัตกรรม 720.00             720.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั มานด๑เด็นท๑ บริษทั มานด๑เด็นท๑ ราคาต ําสุด IV62-01-02 30 มค. 2562

218 ขดลวด 232.00             232.00            เฉพาะเจาะจง ร๎าน ก.วสัดุภณัฑ๑ ร๎าน ก.วสัดุภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 018/0859 31 มค. 2562

-                  0

-                  0

-                  0

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

เลขที่ใบส่งของ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง
1 วสัดุงานบา๎นงารครัว 34,517.00        34,517.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อัยยา อินเตอร๑เทรดด้ิง บริษทั อัยยา อินเตอร๑เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 3 ธ.ค. 2561

2 วสัดุงานบา๎นงารครัว 3,815.00          3,815.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 2/78 3 ธ.ค. 2561

3 วสัดุงานบา๎นงารครัว 4,185.00          4,185.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮํงฮง ร๎านเตียเฮํงฮง ราคาต ําสุด 096/4781 3 ธ.ค. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
โรงพยาบาลเกาะคา



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา

4 วสัดุงานบา๎นงารครัว 14,460.00        14,460.00       เฉพาะเจาะจง นายภมูินทร๑ สายวงศ๑ฝัน นายภมูินทร๑ สายวงศ๑ฝัน ราคาต ําสุด ญ?61120001 3 ธ.ค. 2561

5 วสัดุงานบา๎นงารครัว 30,085.00        30,085.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางคลีน ร๎านลําปางคลีน ราคาต ําสุด 017/0807 3 ธ.ค. 2561

6 วสัดุสํานักงาน 29,994.00        29,994.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด ณฮ6106538 3 ธ.ค. 2561

8 สต๊ิกเกอร๑แล็ป 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอส.ท.ีซัพพลาย ร๎าน เอส.ท.ีซัพพลาย ราคาต ําสุด 009/402 3 ธ.ค. 2561

9.3 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 43,020.00        43,020.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด ราคาต ําสุด 611263 3 ธ.ค. 2561

11 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 81,024.00        81,024.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6111-192 3 ธ.ค. 2561

12 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 39,750.00        39,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6111-0931 3 ธ.ค. 2561

14 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด ราคาต ําสุด 201811-1030 3 ธ.ค. 2561

15 วสัดุการแพทย๑ 24,800.00        24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 611978 4 ธ.ค. 2561

17 วสัดุการแพทย๑ 29,600.00        29,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 611731 4 ธ.ค. 2561

18 ยาบญัชียาหลัก 10,800.00        10,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จํากัด บริษทั มาสุ จํากัด ราคาต ําสุด 160010 4 ธ.ค. 2561

20 ยาบญัชียาหลัก 6,880.00          6,880.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเวอร๑แซล เมดิคอล บริษทั ยูนิเวอร๑แซล เมดิคอล ราคาต ําสุด 612974 4 ธ.ค. 2561

21 ยาบญัชียาหลัก 3,950.00          3,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอล บ ีเอส บริษทั แอล บ ีเอส ราคาต ําสุด 604752 4 ธ.ค. 2561

23 ยาบญัชียาหลัก 44,440.00        44,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอลส๑ บริษทั เอสพเีอส เมดิคอลส๑ ราคาต ําสุด SI14/1819849 4 ธ.ค. 2561

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

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

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

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

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

32 ยาบญัชียาหลัก 18,104.40        18,104.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี เค เอส เอช บริษทั ดี เค เอส เอช ราคาต ําสุด 5328155552 4 ธ.ค. 2561

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

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

36 ยาบญัชียาหลัก 3,700.00          3,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แมํมอก บริษทั แมํมอก ราคาต ําสุด 1/48 4 ธ.ค. 2561



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
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โรงพยาบาลเกาะคา

38 ยาบญัชียาหลัก 87,597.60        87,597.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรมทหาร บริษทั องค๑การเภสัชกรรมทหาร ราคาต ําสุด 3020008536 4 ธ.ค. 2561

39 ยาบญัชียาหลัก 55,871.68        55,871.68       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรมทหาร บริษทั องค๑การเภสัชกรรมทหาร ราคาต ําสุด 3020009078 4 ธ.ค. 2561

41 ยาบญัชียาหลัก 15,935.60        15,935.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรมทหาร บริษทั องค๑การเภสัชกรรมทหาร ราคาต ําสุด 3020008853 4 ธ.ค. 2561

42 ยาบญัชียาหลัก 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแมน ฟาร๑มา บริษทั ท ีแมน ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 61110000104 4 ธ.ค. 2561

44 ยาบญัชียาหลัก 4,440.00          4,440.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีแมน ฟาร๑มา บริษทั ท ีแมน ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 6112001582 4 ธ.ค. 2561

45 ยาบญัชียาหลัก 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนแมนูจํากัด บริษทั โมเดอนแมนูจํากัด ราคาต ําสุด 6111126 4 ธ.ค. 2561

47 ยาบญัชียาหลัก 7,020.00          7,020.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนแมนูจํากัด บริษทั โมเดอนแมนูจํากัด ราคาต ําสุด 61169 4 ธ.ค. 2561

48 ยาบญัชียาหลัก 140,789.09      140,789.09     เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020009011 4 ธ.ค. 2561

50 ยาบญัชียาหลัก 4,981.30          4,981.30         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020008652 4 ธ.ค. 2561

51 ยาบญัชียาหลัก 33,000.00        33,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 302009263 4 ธ.ค. 2561

53 ยาบญัชียาหลัก 22,300.00        22,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6139290 4 ธ.ค. 2561

54 ยาบญัชียาหลัก 10,326.00        10,326.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6139289 4 ธ.ค. 2561

56 ยาบญัชียาหลัก 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6136630 4 ธ.ค. 2561

57 ยาบญัชียาหลัก 15,388.00        15,388.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6136629 4 ธ.ค. 2561

59 ยาบญัชียาหลัก 25,620.00        25,620.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6137667 4 ธ.ค. 2561

60 ยาบญัชียาหลัก 21,700.00        21,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6137668 4 ธ.ค. 2561

62 ยาบญัชียาหลัก 662.50             662.50            เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6139845 4 ธ.ค. 2561

63 ยาบญัชียาหลัก 9,600.00          9,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มินํา บริษทั ฟาร๑มินํา ราคาต ําสุด 61316674 4 ธ.ค. 2561

65 ยาบญัชียาหลัก 5,650.00          5,650.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มินํา บริษทั ฟาร๑มินํา ราคาต ําสุด 61316673 4 ธ.ค. 2561

66 ยาบญัชียาหลัก 44,298.00        44,298.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร๑ บริษทั 101 เมดิแคร๑ ราคาต ําสุด 8102508215 4 ธ.ค. 2561

68 ยาบญัชียาหลัก 14,500.00        14,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากัด บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากัด ราคาต ําสุด 61039195 4 ธ.ค. 2561

69 ยาบญัชียาหลัก 9,420.00          9,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากัด บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากัด ราคาต ําสุด 61040662 4 ธ.ค. 2561

71 ยาบญัชียาหลัก 7,960.00          7,960.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากัด บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากัด ราคาต ําสุด 61040846 4 ธ.ค. 2561
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72 ยาบญัชียาหลัก 27,500.00        27,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ บริษทั ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ ราคาต ําสุด 61025758 4 ธ.ค. 2561

74 ยาบญัชียาหลัก 17,700.00        17,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ บริษทั ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ ราคาต ําสุด 61024930 4 ธ.ค. 2561

75 ยาบญัชียาหลัก 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ บริษทั ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ ราคาต ําสุด 61024931 4 ธ.ค. 2561

77 ยาบญัชียาหลัก 47,100.00        47,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ บริษทั ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ ราคาต ําสุด 61025187 4 ธ.ค. 2561

78 ยาบญัชียาหลัก 40,400.00        40,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ บริษทั ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ ราคาต ําสุด 61026281 4 ธ.ค. 2561

80 ยาบญัชียาหลัก 6,300.00          6,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนแมนูจํากัด บริษทั โมเดอนแมนูจํากัด ราคาต ําสุด 61111143 4 ธ.ค. 2561

81 ยาบญัชียาหลัก 8,820.00          8,820.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด บริษทั พรีเมด ราคาต ําสุด 61100249 4 ธ.ค. 2561

83 ยาบญัชียาหลัก 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด บริษทั พรีเมด ราคาต ําสุด 611200202 4 ธ.ค. 2561

84 ยาบญัชียาหลัก 53,553.50        53,553.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากัด บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากัด ราคาต ําสุด 1181105801 4 ธ.ค. 2561

86 ยาบญัชียาหลัก 40,960.00        40,960.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 611130189 4 ธ.ค. 2561

87 ยาบญัชียาหลัก 26,720.00        26,720.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 611127181 4 ธ.ค. 2561

89 ยาบญัชียาหลัก 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 6111294999 4 ธ.ค. 2561

90 ยาบญัชียาหลัก 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 611124485 4 ธ.ค. 2561

92 ยาบญัชียาหลัก 22,400.00        22,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากัด บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากัด ราคาต ําสุด 2018111618 4 ธ.ค. 2561

93 ยาบญัชียาหลัก 44,600.00        44,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากัด บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากัด ราคาต ําสุด 2018112116 4 ธ.ค. 2561

95 ยาบญัชียาหลัก 2,280.00          2,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริก๎า บริษทั ดีซีเอช ออริก๎า ราคาต ําสุด 31980490 4 ธ.ค. 2561

96 ยาบญัชียาหลัก 5,400.00          5,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริก๎า บริษทั ดีซีเอช ออริก๎า ราคาต ําสุด 31980952 4 ธ.ค. 2561

98 ยาบญัชียาหลัก 22,684.00        22,684.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162847222 4 ธ.ค. 2561

99 ยาบญัชียาหลัก 26,150.80        26,150.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162873182 4 ธ.ค. 2561

101 ยาบญัชียาหลัก 50,693.39        50,693.39       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162871744 4 ธ.ค. 2561

102 ยาบญัชียาหลัก 72,441.14        72,441.14       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162881812 4 ธ.ค. 2561

104 ยาบญัชียาหลัก 9,223.40          9,223.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162882766 4 ธ.ค. 2561

105 ยาบญัชียาหลัก 17,280.50        17,280.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162886252 4 ธ.ค. 2561
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107 ตรายาง 240.00             240.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา 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/จุรินทรีย๑ผง 3,725.00          3,725.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร๑สตาร๑ โอเอ หจก.โฟร๑สตาร๑ โอเอ ราคาต ําสุด 15/006 6 ธ.ค. 2561

111 วสัดุงานบา๎นงารครัว 940.00             940.00            เฉพาะเจาะจง ร๎าน ยากัตซิงห๑ ร๎าน ยากัตซิงห๑ ราคาต ําสุด 6 ธ.ค. 2561

113 ปา้ยประชาสัมพนัธ๑ 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปาง อิงค๑เจท ร๎านเลเซอร๑ลําปาง อิงค๑เจท ราคาต ําสุด 008/0384 6 ธ.ค. 2561

114 ครุภณัฑ๑สํานักงาน 2,450.00          2,450.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 6 ธ.ค. 2561

116 ปรับปรุงเก๎าอี้ 5,120.00          5,120.00         เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน ราคาต ําสุด 6 ธ.ค. 2561

117 ปา้ยประชาสัมพนัธ๑ 35,845.00        35,845.00       เฉพาะเจาะจง หจก. หจก. ราคาต ําสุด 6 ธ.ค. 2561

119 ชุดม๎าหนิ 38,000.00        38,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านมนตรี ร๎านมนตรี ราคาต ําสุด 6 ธ.ค. 2561

120 ปา้ยประชาสัมพนัธ๑ 4,895.00          4,895.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปาง อิงค๑เจท ร๎านเลเซอร๑ลําปาง อิงค๑เจท ราคาต ําสุด 6 ธ.ค. 2561

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

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

125 ปรับปรุงที จอดรถ 31,700.00        31,700.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน ราคาต ําสุด 5/2 6 ธ.ค. 2561

126 ปรับปรุงโรงจอดรถ 74,300.00        74,300.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านทอีาร๑ กํอสร๎าง ร๎านทอีาร๑ กํอสร๎าง ราคาต ําสุด 7/2 6 ธ.ค. 2561

128 วสัดุการแพทย๑ 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิสคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิสคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV 6100585 6 ธ.ค. 2561

129 ยาบญัชียาหลัก 12,500.00        12,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอสถอินเตอร๑ บริษทั โอสถอินเตอร๑ ราคาต ําสุด 18BU17688 6 ธ.ค. 2561

131 ยาบญัชียาหลัก 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด T611/12677 6 ธ.ค. 2561

132 ยาบญัชียาหลัก 1,860.00          1,860.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด T611/12142 6 ธ.ค. 2561

134 ยาบญัชียาหลัก 4,400.00          4,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด T611/12141 6 ธ.ค. 2561

135 ยาบญัชียาหลัก 3,424.00          3,424.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนีซัน บริษทั ยูนีซัน ราคาต ําสุด 101181102813 6 ธ.ค. 2561

137 ยาบญัชียาหลัก 6,150.00          6,150.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จรูญเภสัช บริษทั จรูญเภสัช ราคาต ําสุด 61120140 6 ธ.ค. 2561

138 ยาบญัชียาหลัก 3,800.00          3,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จรูญเภสัช บริษทั จรูญเภสัช ราคาต ําสุด 6110953 6 ธ.ค. 2561

140 ยาบญัชียาหลัก 13,200.00        13,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พาต๎าแลบ บริษทั พาต๎าแลบ ราคาต ําสุด 8120002 6 ธ.ค. 2561
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141 ยาบญัชียาหลัก 24,550.00        24,550.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พาต๎าแลบ บริษทั พาต๎าแลบ ราคาต ําสุด 8110875 6 ธ.ค. 2561

143 ยาบญัชียาหลัก 3,200.00          3,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พาต๎าแลบ บริษทั พาต๎าแลบ ราคาต ําสุด 8110113 6 ธ.ค. 2561

144 ยาบญัชียาหลัก 55,000.00        55,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส บริษทั ไบโอวาลิส ราคาต ําสุด 1816643 6 ธ.ค. 2561

146 ยาบญัชียาหลัก 12,400.00        12,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 2 เอ็ม บริษทั 2 เอ็ม ราคาต ําสุด 80002996 6 ธ.ค. 2561

147 ยาบญัชียาหลัก 9,095.00          9,095.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.เอช เทรดด้ิง บริษทั บี.เอ็ล.เอช เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 1061026665 6 ธ.ค. 2561

149 ยาบญัชียาหลัก 27,820.00        27,820.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.เอช เทรดด้ิง บริษทั บี.เอ็ล.เอช เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 1061027431 6 ธ.ค. 2561

150 ยาบญัชียาหลัก 53,393.00        53,393.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.เอช เทรดด้ิง บริษทั บี.เอ็ล.เอช เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 1061026664 6 ธ.ค. 2561

152 เกย๑วดัออกซิเจน 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไวส๑เวอร๑ บริษทั ไวส๑เวอร๑ ราคาต ําสุด 7 ธ.ค. 2561

153 เปลี ยนตลับลูกปนื 900.00             900.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามเด๎นท๑ บริษทั สยามเด๎นท๑ ราคาต ําสุด 7 ธ.ค. 2561

155 เปลี ยนอํางล๎างมือ 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน ราคาต ําสุด 2/9 7 ธ.ค. 2561

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

158 โทรทศัน๑สี ขนาด 32 นิ้ว 5,590.00          5,590.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 035/1714 7 ธ.ค. 2561

159 โต๏ะหมูํบชูา 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านแมํน๎อยสังฆภณัฑ๑ ร๎านแมํน๎อยสังฆภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 7 ธ.ค. 2561

161 วสัดุงานบา๎นงารครัว 5,328.00          5,328.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านยากัตซิงค๑ ร๎านยากัตซิงค๑ ราคาต ําสุด 49/2433 7 ธ.ค. 2561

162 วสัดุการแพทย๑ 10,080.00        10,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/106002 7 ธ.ค. 2561

164 วสัดุการแพทย๑ 2,350.00          2,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/116653 7 ธ.ค. 2561

165 วสัดุการแพทย๑ 20,720.00        20,720.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/116535 7 ธ.ค. 2561

167 วสัดุการแพทย๑ 6,420.00          6,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 110889817 7 ธ.ค. 2561

168 วสัดุการแพทย๑ 14,400.00        14,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. โฟร๑สตาร๑โอเอ หจก. โฟร๑สตาร๑โอเอ ราคาต ําสุด 150/033 7 ธ.ค. 2561

170 ยาบญัชียาหลัก 2,375.00          2,375.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส ท ีซัพพลาย บริษทั เอส ท ีซัพพลาย ราคาต ําสุด 008/400 7 ธ.ค. 2561

171 ยาบญัชียาหลัก 55,750.00        55,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอล พ ีซัพพลาย บริษทั แอล พ ีซัพพลาย ราคาต ําสุด 61/072 7 ธ.ค. 2561

173 ยาบญัชียาหลัก 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีเอ็ม แอล บริษทั พ ีเอ็ม แอล ราคาต ําสุด SIS181112007 7 ธ.ค. 2561

174 ยาบญัชียาหลัก 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ์ บริษทั นิวไลฟ์ ราคาต ําสุด 61112004 7 ธ.ค. 2561
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176 ยาบญัชียาหลัก 2,160.00          2,160.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จี ไอ เอส บริษทั จี ไอ เอส ราคาต ําสุด 1803526 7 ธ.ค. 2561

177 ยาบญัชียาหลัก 11,680.00        11,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ ราคาต ําสุด 1851599 7 ธ.ค. 2561

179 ยาบญัชียาหลัก 2,490.00          2,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ ราคาต ําสุด 181206140 7 ธ.ค. 2561

180 ยาบญัชียาหลัก 3,200.00          3,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัลฮอสปตัิล บริษทั เยเนอรัลฮอสปตัิล ราคาต ําสุด 18IN08120994 7 ธ.ค. 2561

182 ยาบญัชียาหลัก 2,320.00          2,320.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลท๑แคร๑ บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 61501603 7 ธ.ค. 2561

183 ยาบญัชียาหลัก 6,280.90          6,280.90         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร๏ทเตอร๑มายบาซิน บริษทั เกร๏ทเตอร๑มายบาซิน ราคาต ําสุด 2018022882 7 ธ.ค. 2561

185 ยาบญัชียาหลัก 17,190.00        17,190.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ์ บริษทั นิวไลฟ์ ราคาต ําสุด 61120130 7 ธ.ค. 2561

186 ยาบญัชียาหลัก 5,625.00          5,625.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821144492 7 ธ.ค. 2561

188 ยาบญัชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821142128 7 ธ.ค. 2561

189 ยาบญัชียาหลัก 42,000.00        42,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821138821 7 ธ.ค. 2561

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

192 ยาบญัชียาหลัก 41,730.00        41,730.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ บริษทั เมดไลน๑ ราคาต ําสุด 103181200219 7 ธ.ค. 2561

194 ยาบญัชียาหลัก 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาไลน๑ บริษทั ฟาร๑มาไลน๑ ราคาต ําสุด 18-24644 7 ธ.ค. 2561

195 ยาบญัชียาหลัก 19,740.00        19,740.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาติกา บริษทั ฟาร๑มาติกา ราคาต ําสุด 181212079 7 ธ.ค. 2561

197 ยาบญัชียาหลัก 40,446.00        40,446.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162881238 7 ธ.ค. 2561

198 ยาบญัชียาหลัก 12,400.00        12,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 611201990 7 ธ.ค. 2561

200 ยาบญัชียาหลัก 11,556.00        11,556.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447640018 7 ธ.ค. 2561

201 ยาบญัชียาหลัก 27,606.00        27,606.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447636009 7 ธ.ค. 2561

203 ยาบญัชียาหลัก 194,630.95      194,630.95     เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020009010 7 ธ.ค. 2561

204 ยาบญัชียาหลัก 49,920.00        49,920.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020009142 7 ธ.ค. 2561

206 ยาบญัชียาหลัก 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พาต๎าแลบ บริษทั พาต๎าแลบ ราคาต ําสุด 8110876 7 ธ.ค. 2561

207 ยาบญัชียาหลัก 11,556.00        11,556.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีรอล บริษทั ฮีรอล ราคาต ําสุด 1811053 7 ธ.ค. 2561

209 ยาบญัชียาหลัก 7,704.00          7,704.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีรอล บริษทั ฮีรอล ราคาต ําสุด 1811017 7 ธ.ค. 2561
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210 ยาบญัชียาหลัก 26,215.00        26,215.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีรอล บริษทั ฮีรอล ราคาต ําสุด 1811241 7 ธ.ค. 2561

212 ยาบญัชียาหลัก 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยดอฟดี บริษทั ไทยดอฟดี ราคาต ําสุด 611553 7 ธ.ค. 2561

213 ยาบญัชียาหลัก 9,160.00          9,160.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ จํากัด บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 28697 7 ธ.ค. 2561

215 วสัดุการแพทย๑ 87,157.98        87,157.98       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5328112394 11 ธ.ค. 2561

216 วสัดุการแพทย๑ 5,489.10          5,489.10         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162874415 11 ธ.ค. 2561

218 วสัดุการแพทย๑ 7,750.00          7,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีพ ีเอส ฮอศพทิอล บริษทั พ ีพ ีเอส ฮอศพทิอล ราคาต ําสุด 613338 11 ธ.ค. 2561

219 วสัดุการแพทย๑ 13,800.00        13,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 41310 11 ธ.ค. 2561

221 วสัดุการแพทย๑ 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 41309 11 ธ.ค. 2561

222 วสัดุการแพทย๑ 29,000.00        29,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV061004345 13 ธ.ค. 2561

224 วสัดุการแพทย๑ 5,168.10          5,168.10         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 611201237 13 ธ.ค. 2561

225 วสัดุการแพทย๑ 2,725.50          2,725.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 611201141 13 ธ.ค. 2561

227 วสัดุการแพทย๑ 2,978.88          2,978.88         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 611200687 13 ธ.ค. 2561

228 วสัดุการแพทย๑ 7,700.00          7,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 617787 13 ธ.ค. 2561

230 วสัดุการแพทย๑ 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 617933 13 ธ.ค. 2561

231 วสัดุการแพทย๑ 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพเีค เมดิคอล จํากัด บริษทั เคพเีค เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6112234 13 ธ.ค. 2561

233 วสัดุการแพทย๑ 41,335.00        41,335.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อินสรูเม๎นท๑ แล็ป บริษทั อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด INL 600/0533 13 ธ.ค. 2561

234 สต๊ิกเกอร๑ 24,400.00        24,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อาร๑เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก. อาร๑เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 14 ธ.ค. 2561

236 เปลี ยนยาง 6,220.98          6,220.98         เฉพาะเจาะจง บริษัท นําววิฒัน๑การชําง (1992) จํากัด บริษัท นําววิฒัน๑การชําง (1992) จํากัด ราคาต ําสุด 14 ธ.ค. 2561

237 ไฟกระพริบ 745.00             745.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6106713 14 ธ.ค. 2561

239 ซองพลาสติก 2,300.00          2,300.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6106714 14 ธ.ค. 2561

240 วสัดุการแพทย๑ 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพร๑ม เมดิคอล จํากัด บริษทั ไพร๑ม เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV112-11891 14 ธ.ค. 2561

242 วสัดุการแพทย๑ 16,680.00        16,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จํากัด บริษทั ไทยก๏อส จํากัด ราคาต ําสุด IV6142831 14 ธ.ค. 2561

243 วสัดุการแพทย๑ 6,400.00          6,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จํากัด บริษทั ไทยก๏อส จํากัด ราคาต ําสุด IV6143339 14 ธ.ค. 2561
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245 วสัดุการแพทย๑ 16,795.00        16,795.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL61-12/216 14 ธ.ค. 2561

246 วสัดุการแพทย๑ 19,360.00        19,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6112328 14 ธ.ค. 2561

248 ปา้ยประชาสัมพนัธ๑ 1,655.00          1,655.00         เฉพาะเจาะจง ร๎าน เลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจท ร๎าน เลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจท ราคาต ําสุด 008/0389 17 ธ.ค. 2561

249 เหมาบริการตัดต๎นไม๎ 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ๑ คําจิ๋ว นายณัฐพงศ๑ คําจิ๋ว ราคาต ําสุด 17 ธ.ค. 2561

251 ซํอมพดัลมต๎ูคอนโทรล 5,136.00          5,136.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไฟโอเนียลิฟท๑ บริษทั ไฟโอเนียลิฟท๑ ราคาต ําสุด 17 ธ.ค. 2561

252 รถเขน 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพิวเตอร๑ จํากัด บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพิวเตอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV-20181200163 17 ธ.ค. 2561

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

255 เหมาบริการติดต้ังไปปไลน๑ 62,455.90        62,455.90       เฉพาะเจาะจง หจก. เบสท๑ เมดิคอล (แพรํ) หจก. เบสท๑ เมดิคอล (แพรํ) ราคาต ําสุด 17 ธ.ค. 2561

257 โทรศัพท๑ไร๎สาย 1,250.00          1,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 035/1704 17 ธ.ค. 2561

258 วสัดุกํอสร๎าง 53,100.00        53,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ลําปางชัยยากํอสร๎าง หจก.ลําปางชัยยากํอสร๎าง ราคาต ําสุด 17 ธ.ค. 2561

260 เหมาบริการงานทาสี 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดม จ๏ะใจ นายอุดม จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 17 ธ.ค. 2561

261 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN1812-019 17 ธ.ค. 2561

263 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 98,611.00        98,611.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6111-0947 17 ธ.ค. 2561

264 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 23,700.00        23,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด ราคาต ําสุด D 61-01998 17 ธ.ค. 2561

266 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ืมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ืมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6112-0309 17 ธ.ค. 2561

267 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 93,000.00        93,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6112-075 17 ธ.ค. 2561

269 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 93,638.00        93,638.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6112-0310 17 ธ.ค. 2561

270 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 11,884.00        11,884.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ืมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ืมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 611-0933 17 ธ.ค. 2561

272 วสัดุการแพทย๑ 22,500.00        22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6100601 17 ธ.ค. 2561

273 วสัดุการแพทย๑ 24,800.00        24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 662382 17 ธ.ค. 2561

275 โทรทศัน๑สี 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 ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 19 ธ.ค. 2561

278 เปลี ยนยางอะไหลํ 9,416.00          9,416.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 19 ธ.ค. 2561
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279 ค.ไฟฟา้และวทิยุ 27,048.60        27,048.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมพลอินเตอร๑เทรดด้ิง บริษทั ชุมพลอินเตอร๑เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 19 ธ.ค. 2561

281 ค.สํานักงาน 38,000.00        38,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 19 ธ.ค. 2561

282 ค.คอมพวิเตอร๑ 8,690.00          8,690.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพิวเตอร๑ จํากัด บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพิวเตอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 19 ธ.ค. 2561

284 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 3,870.00          3,870.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 19 ธ.ค. 2561

285 วสัดุอื น 1,452.00          1,452.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านแมํน๎อยสังฆภณัฑ๑ ร๎านแมํน๎อยสังฆภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 19 ธ.ค. 2561

287 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด ราคาต ําสุด 201812-1014 20 ธ.ค. 2561

288 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 39,750.00        39,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ืมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ืมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6112-0584 20 ธ.ค. 2561

290 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 75,000.00        75,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6112-129 20 ธ.ค. 2561

291 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 19,330.00        19,330.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV6112-0872 20 ธ.ค. 2561

293 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 13,200.00        13,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด ราคาต ําสุด D 61-02080 20 ธ.ค. 2561

294 วสัดุการแพทย๑ 28,640.00        28,640.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6112593 20 ธ.ค. 2561

296 ดินดํา 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอาทติย๑ ก๐าวตูิ นายอาทติย๑ ก๐าวตูิ ราคาต ําสุด 2/12 24 ธ.ค. 2561

297 ต๎นไมประดับสวน 6,150.00          6,150.00         เฉพาะเจาะจง สวนลุงพจน๑ สวนลุงพจน๑ ราคาต ําสุด 1/1 24 ธ.ค. 2561

299 ต๎นไมประดับสวน 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านชัยนานา ร๎านชัยนานา ราคาต ําสุด 24 ธ.ค. 2561

300 วสัดุการแพทย๑ 24,160.00        24,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6112725 24 ธ.ค. 2561

302 วสัดุการแพทย๑ 28,320.00        28,320.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6112743 24 ธ.ค. 2561

303 วสัดุการแพทย๑ 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 616608 24 ธ.ค. 2561

305 วสัดุการแพทย๑ 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 616656 24 ธ.ค. 2561

306 วสัดุการแพทย๑ 4,430.00          4,430.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส ราคาต ําสุด BR26112/000020 24 ธ.ค. 2561

308 วสัดุการแพทย๑ 1,510.00          1,510.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/605 24 ธ.ค. 2561

309 วสัดุการแพทย๑ 2,695.00          2,695.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/642 24 ธ.ค. 2561

311 วสัดุการแพทย๑ 2,705.00          2,705.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/638 24 ธ.ค. 2561

312 วสัดุการแพทย๑ 3,335.00          3,335.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/615 24 ธ.ค. 2561
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314 วสัดุการแพทย๑ 5,985.00          5,985.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/623 24 ธ.ค. 2561

315 วสัดุการแพทย๑ 7,315.00          7,315.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/594 24 ธ.ค. 2561

317 วสัดุการแพทย๑ 1,680.00          1,680.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/596 24 ธ.ค. 2561

318 วสัดุการแพทย๑ 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากัด บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV6112-0135 24 ธ.ค. 2561

320 วสัดุการแพทย๑ 9,244.80          9,244.80         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5328240962 24 ธ.ค. 2561

321 วสัดุการแพทย๑ 8,800.00          8,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัด จํากัด บริษทั แอมเบสพลัด จํากัด ราคาต ําสุด AM611/103 24 ธ.ค. 2561

323 วสัดุการแพทย๑ 21,360.00        21,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV 1801256 24 ธ.ค. 2561

324 ปา้ยประชาสัมพนัธ๑ 1,420.00          1,420.00         เฉพาะเจาะจง ร๎าน เลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจท ร๎าน เลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจท ราคาต ําสุด 25 ธ.ค. 2561

326 เครื องเปา่วดัแฮลกอฮอล๑ 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 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,995.00          1,995.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 25 ธ.ค. 2561

329 วสัดุทนัตกรรม 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ จํากัด บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 610014599 25 ธ.ค. 2561

330 วสัดุทนัตกรรม 2,950.00          2,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑พเีด๎นท๑ จํากัด บริษทั วอีาร๑พเีด๎นท๑ จํากัด ราคาต ําสุด 14110200 25 ธ.ค. 2561

332 วสัดุทนัตกรรม 2,850.00          2,850.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซียงไฮ๎ จํากัด บริษทั เซียงไฮ๎ จํากัด ราคาต ําสุด BB256111/00728 25 ธ.ค. 2561

333 วสัดุทนัตกรรม 27,520.40        27,520.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328107187 25 ธ.ค. 2561

335 วสัดุทนัตกรรม 3,531.00          3,531.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด บริษทั ดีเคเอสเอช จํากัด ราคาต ําสุด 5328223441
25 ธ.ค. 2561

336 วสัดุทนัตกรรม 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ จํากัด บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 29436 28 ธ.ค. 2561

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

339 วสัดุทนัตกรรม 81,500.00        81,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นีโอไปโอเทค จํากัด บริษทั นีโอไปโอเทค จํากัด ราคาต ําสุด 201812068 28 ธ.ค. 2561

341 วสัดุทนัตกรรม 30,100.00        30,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มมีเน๎นซ๑ จํากัด บริษทั เอ็มมีเน๎นซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IVD0062246 28 ธ.ค. 2561

342 วสัดุทนัตกรรม 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑พเีด๎นท๑ จํากัด บริษทั วอีาร๑พเีด๎นท๑ จํากัด ราคาต ําสุด 141120186 28 ธ.ค. 2561

344 วสัดุทนัตกรรม 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซียงไฮ๎ จํากัด บริษทั เซียงไฮ๎ จํากัด ราคาต ําสุด BB256112/00713 28 ธ.ค. 2561

345 วสัดุทนัตกรรม 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี จํากัด บริษทั ยูนิต้ี จํากัด ราคาต ําสุด IS6111062 28 ธ.ค. 2561
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โรงพยาบาลเกาะคา

347 วสัดุทนัตกรรม 119,881.00      119,881.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซาซีแลม บริษทั เอ็กซาซีแลม ราคาต ําสุด cmbi-1812-000493

-                  0

-                  0

-                  0

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง
1 อาหารสําเร็จรูป 2,042,712.00   2,042,712.00  เฉพาะเจาะจง นายสมพล  บารมีกุล นายสมพล  บารมีกุล ราคาต ําสุด อยูํระหวาํงแจ๎งทําสัญญา

2 ทําความสะอาด 2,042,712.00   2,042,712.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ ธรี เซอร๑วิส จํากัด บริษัท เชียงใหมํ ธรี เซอร๑วิส จํากัด ราคาต ําสุด อยูํระหวาํงแจ๎งทําสัญญา

3 หมึกพมิพ๑ 500,000.00      500,000.00     เฉพาะเจาะจง ร๎าน บเีอสเอ็นโทนเนอร๑ ร๎าน บเีอสเอ็นโทนเนอร๑ ราคาต ําสุด 1/2562 ลว. 1 ต.ค. 2561

4 ขยะติดเชื้อ 500,000.00      500,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน๑ หจก.ส.เรืองโรจน๑ ราคาต ําสุด 2/2562 ลว. 3 ต.ค. 2561

5 จ๎างตรวจทางห๎องปฏิบัติการ 500,000.00      500,000.00     เฉพาะเจาะจง ศุนย๑แลบธนบรีุ ศุนย๑แลบธนบรีุ ราคาต ําสุด 43/2562 ลว. 1 พย. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
โรงพยาบาลเกาะคา
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6 จ๎างตรวจทางห๎องปฏิบัติการ 500,000.00      500,000.00     เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางไอทพีลัส ร๎านลําปางไอทพีลัส ราคาต ําสุด 55/2562 ลว. 8 พย. 2561

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

8 ตรวจ MRI 400,000.00      400,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสแอนด๑พ ีไดแอกนอสติก บริษทั เอสแอนด๑พ ีไดแอกนอสติก ราคาต ําสุด 63/2562 ลว. 9 พย. 2561

9 วสัดุการแพทย๑ 25,600.00        25,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV6100424 1 พ.ย. 2561

10 ยาบญัชียาหลัก 22,400.00        22,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนว ีจํากัด บริษทั วแีอนว ีจํากัด ราคาต ําสุด 61023736 1 พ.ย. 2561

11 ยาบญัชียาหลัก 27,500.00        27,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนว ีจํากัด บริษทั วแีอนว ีจํากัด ราคาต ําสุด 61023347 1 พ.ย. 2561

12 ยาบญัชียาหลัก 22,400.00        22,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนว ีจํากัด บริษทั วแีอนว ีจํากัด ราคาต ําสุด 61022366 1 พ.ย. 2561

13 ยาบญัชียาหลัก 29,500.00        29,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนว ีจํากัด บริษทั วแีอนว ีจํากัด ราคาต ําสุด 61023740 1 พ.ย. 2561

14 ยาบญัชียาหลัก 8,760.00          8,760.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จํากัด บริษทั มาสุ จํากัด ราคาต ําสุด 1843511 1 พ.ย. 2561

15 ยาบญัชียาหลัก 8,760.00          8,760.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จํากัด บริษทั มาสุ จํากัด ราคาต ําสุด 1847431 1 พ.ย. 2561

16 ยาบญัชียาหลัก 19,600.00        19,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 611002550 1 พ.ย. 2561

17 ยาบญัชียาหลัก 13,735.00        13,735.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 611100611 1 พ.ย. 2561

18 ยาบญัชียาหลัก 2,054.00          2,054.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิซัน จํากัด บริษทั ยูนิซัน จํากัด ราคาต ําสุด 2310121708 1 พ.ย. 2561

19 ยาบญัชียาหลัก 7,400.00          7,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6132130 1 พ.ย. 2561

20 ยาบญัชียาหลัก 1,656.00          1,656.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6135123 1 พ.ย. 2561

21 ยาบญัชียาหลัก 4,300.00          4,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6134012 1 พ.ย. 2561

22 ยาบญัชียาหลัก 12,230.50        12,230.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6134013 1 พ.ย. 2561

23 ยาบญัชียาหลัก 22,642.00        22,642.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6133366 1 พ.ย. 2561

24 ยาบญัชียาหลัก 17,210.00        17,210.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6132239 1 พ.ย. 2561

25 ยาบญัชียาหลัก 24,940.00        24,940.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6135270 1 พ.ย. 2561

26 ยาบญัชียาหลัก 37,800.00        37,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 611114084 1 พ.ย. 2561

27 ยาบญัชียาหลัก 22,500.00        22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 611115663 1 พ.ย. 2561

28 ยาบญัชียาหลัก 36,000.00        36,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 611117860 1 พ.ย. 2561
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29 ยาบญัชียาหลัก 3,840.00          3,840.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 611122551 1 พ.ย. 2561

30 ยาบญัชียาหลัก 4,090.00          4,090.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากัด บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากัด ราคาต ําสุด 61036845 1 พ.ย. 2561

31 ยาบญัชียาหลัก 9,010.00          9,010.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากัด บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากัด ราคาต ําสุด 61036468 1 พ.ย. 2561

32 ยาบญัชียาหลัก 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากัด บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากัด ราคาต ําสุด 61035250 1 พ.ย. 2561

33 ยาบญัชียาหลัก 10,520.00        10,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากัด บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากัด ราคาต ําสุด 61034896 1 พ.ย. 2561

34 ยาบญัชียาหลัก 1,480.00          1,480.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ จํากัด บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ จํากัด ราคาต ําสุด 056994 1 พ.ย. 2561

35 ยาบญัชียาหลัก 5,550.00          5,550.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ จํากัด บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ จํากัด ราคาต ําสุด 056151 1 พ.ย. 2561

36 ยาบญัชียาหลัก 2,160.00          2,160.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ จํากัด บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ จํากัด ราคาต ําสุด 055408 1 พ.ย. 2561

37 ยาบญัชียาหลัก 4,740.00          4,740.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ จํากัด บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ จํากัด ราคาต ําสุด 056813 1 พ.ย. 2561

38 ยาบญัชียาหลัก 3,210.00          3,210.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค บริษทั แอตแลนติค ราคาต ําสุด 61025605 1 พ.ย. 2561

39 ยาบญัชียาหลัก 2,247.00          2,247.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค บริษทั แอตแลนติค ราคาต ําสุด 61031724 1 พ.ย. 2561

40 ยาบญัชียาหลัก 6,263.00          6,263.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค บริษทั แอตแลนติค ราคาต ําสุด 61031965 1 พ.ย. 2561

41 ยาบญัชียาหลัก 7,374.00          7,374.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค บริษทั แอตแลนติค ราคาต ําสุด 61030454 1 พ.ย. 2561

42 ยาบญัชียาหลัก 36,422.80        36,422.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162738971 1 พ.ย. 2561

43 ยาบญัชียาหลัก 13,535.50        13,535.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162736736 1 พ.ย. 2561

44 ยาบญัชียาหลัก 17,976.00        17,976.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447608441 1 พ.ย. 2561

45 ยาบญัชียาหลัก 3,456.10          3,456.10         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447614057 1 พ.ย. 2561

46 ยาบญัชียาหลัก 9,844.00          9,844.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447610687 1 พ.ย. 2561

47 ยาบญัชียาหลัก 9,630.00          9,630.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447616112 1 พ.ย. 2561

48 ยาบญัชียาหลัก 14,000.00        14,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6110/11770 1 พ.ย. 2561

49 ยาบญัชียาหลัก 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ บริษทั ท ีโอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6111/10657 1 พ.ย. 2561

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

51 ยาบญัชียาหลัก 31,832.50        31,832.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี เค เอส เอช บริษทั ดี เค เอส เอช ราคาต ําสุด 5702647524 1 พ.ย. 2561
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52 ยาบญัชียาหลัก 14,509.20        14,509.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี เค เอส เอช บริษทั ดี เค เอส เอช ราคาต ําสุด 5327950904 1 พ.ย. 2561

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

54 ยาบญัชียาหลัก 48,270.00        48,270.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 61114 1 พ.ย. 2561

55 ยาบญัชียาหลัก 36,840.00        36,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค บริษทั ไบโอจีนีเทค ราคาต ําสุด 610024108 1 พ.ย. 2561

56 ยาบญัชียาหลัก 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค บริษทั ไบโอจีนีเทค ราคาต ําสุด 6100024756 1 พ.ย. 2561

57 ยาบญัชียาหลัก 51,400.00        51,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พ ีเอส บริษทั เอส พ ีเอส ราคาต ําสุด 14/1818076 1 พ.ย. 2561

58 ยาบญัชียาหลัก 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พ ีเอส บริษทั เอส พ ีเอส ราคาต ําสุด 14/1817498 1 พ.ย. 2561

59 ยาบญัชียาหลัก 5,872.16          5,872.16         เฉพาะเจาะจง บริษทั แกร็ทเตอร๑มายบาซิน บริษทั แกร็ทเตอร๑มายบาซิน ราคาต ําสุด 2018019277 1 พ.ย. 2561

60 ยาบญัชียาหลัก 2,632.20          2,632.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั แกร็ทเตอร๑มายบาซิน บริษทั แกร็ทเตอร๑มายบาซิน ราคาต ําสุด 3018019995 1 พ.ย. 2561

61 สต๊ิกเกอร๑ 46,000.00        46,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.ท.ีพ.ี บริษทั เอ.ท.ีพ.ี ราคาต ําสุด 2 พ.ย. 2561

62 ถุงกระดาษ 95.00               95.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร๑ จํากัด บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 2 พ.ย. 2561

63 นมผงสําหรับเล้ืยงเด็กทารก 1,000.00          1,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอส บริษทั ดีเคเอสเอส ราคาต ําสุด 2 พ.ย. 2561

64 สาย lan 11,375.00        11,375.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพิวเตอร๑ จํากัด บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพิวเตอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 2 พ.ย. 2561

65 ใบเสร็จรับเงิน 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อาร๑เอสโปรดักส๑ หจก.อาร๑เอสโปรดักส๑ ราคาต ําสุด 2 พ.ย. 2561

66 ใบมีด 1,250.00          1,250.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางอันตภณัฑ๑ ร๎านลําปางอันตภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 2 พ.ย. 2561

67 จ๎างซํอมเครื องวัดออกซิเจน 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ ท ีเวลิด๑ เทค บริษทั เจ ท ีเวลิด๑ เทค ราคาต ําสุด 2 พ.ย. 2561

68 เปลี ยนแบตเตอรี 4,560.00          4,560.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 012/0553 2 พ.ย. 2561

69 ใบมีดตัดหญ๎า 1,337.50          1,337.50         เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางอนันตภณัฑ๑ ร๎านลําปางอนันตภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 079/3916 2 พ.ย. 2561

70 ยาบญัชียาหลัก 77,896.00        77,896.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากัด บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากัด ราคาต ําสุด 1181100365 2 พ.ย. 2561

71 ยาบญัชียาหลัก 19,795.00        19,795.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากัด บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากัด ราคาต ําสุด 1181102230 2 พ.ย. 2561

72 ยาบญัชียาหลัก 30,000.23        30,000.23       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162719202 2 พ.ย. 2561

73 ยาบญัชียาหลัก 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162760766 2 พ.ย. 2561

74 ยาบญัชียาหลัก 24,182.00        24,182.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162778117 2 พ.ย. 2561
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75 ยาบญัชียาหลัก 42,440.48        42,440.48       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162737527 2 พ.ย. 2561

76 ยาบญัชียาหลัก 36,433.50        36,433.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162737364 2 พ.ย. 2561

77 ยาบญัชียาหลัก 26,150.80        26,150.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162736638 2 พ.ย. 2561

78 ยาบญัชียาหลัก 146,404.00      146,404.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 3020007730 2 พ.ย. 2561

79 ยาบญัชียาหลัก 1,600.00          1,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบเีอส จํากัด บริษทั แอลบเีอส จํากัด ราคาต ําสุด 604209 2 พ.ย. 2561

80 ยาบญัชียาหลัก 3,450.00          3,450.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอบเีอส จํากัด บริษทั แอบเีอส จํากัด ราคาต ําสุด 603783 2 พ.ย. 2561

81 ยาบญัชียาหลัก 2,940.00          2,940.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอสถอินเตอร๑ บริษทั โอสถอินเตอร๑ ราคาต ําสุด 1816988 2 พ.ย. 2561

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

83 ยาบญัชียาหลัก 42,714.40        42,714.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีแอล เอช จํากัด บริษทั บ ีแอล เอช จํากัด ราคาต ําสุด 1061025318 2 พ.ย. 2561

84 ยาบญัชียาหลัก 2,675.00          2,675.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีแอล เอช จํากัด บริษทั บ ีแอล เอช จํากัด ราคาต ําสุด 1061025573 2 พ.ย. 2561

85 ยาบญัชียาหลัก 66,338.90        66,338.90       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020008096 2 พ.ย. 2561

86 ยาบญัชียาหลัก 7,600.00          7,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020008088 2 พ.ย. 2561

87 ยาบญัชียาหลัก 7,600.00          7,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020008203 2 พ.ย. 2561

88 ยาบญัชียาหลัก 840.00             840.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020007398 2 พ.ย. 2561

89 ยาบญัชียาหลัก 10,140.00        10,140.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาติกา บริษทั ฟาร๑มาติกา ราคาต ําสุด 181102119 2 พ.ย. 2561

90 ยาบญัชียาหลัก 5,940.00          5,940.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาติกา บริษทั ฟาร๑มาติกา ราคาต ําสุด 181025014 2 พ.ย. 2561

91 ยาบญัชียาหลัก 8,316.00          8,316.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาติกา บริษทั ฟาร๑มาติกา ราคาต ําสุด 181109049 2 พ.ย. 2561

92 ยาบญัชียาหลัก 141,453.20      141,453.20     เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020007782 2 พ.ย. 2561

93 ยาบญัชียาหลัก 8,060.00          8,060.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020007911 2 พ.ย. 2561

94 ยาบญัชียาหลัก 30,728.00        30,728.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020007850 2 พ.ย. 2561

95 ยาบญัชียาหลัก 23,171.92        23,171.92       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑เภสัช บริษทั สหแพทย๑เภสัช ราคาต ําสุด 9110126532 2 พ.ย. 2561

96 ยาบญัชียาหลัก 41,730.00        41,730.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ บริษทั เมดไลน๑ ราคาต ําสุด
10318110003
1

2 พ.ย. 2561

97 ยาบญัชียาหลัก 4,032.00          4,032.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ็น พ ีจํากัด บริษทั ท ีเอ็น พ ีจํากัด ราคาต ําสุด 61496412 3 พ.ย. 2561
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98 ยาบญัชียาหลัก 2,320.00          2,320.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ็น พ ีจํากัด บริษทั ท ีเอ็น พ ีจํากัด ราคาต ําสุด 61477920 3 พ.ย. 2561

99 ยาบญัชียาหลัก 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ็น พ ีจํากัด บริษทั ท ีเอ็น พ ีจํากัด ราคาต ําสุด 61465852 3 พ.ย. 2561

100 ยาบญัชียาหลัก 26,064.00        26,064.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มติกา บริษทั ฟาร๑มติกา ราคาต ําสุด 6108309 3 พ.ย. 2561

101 ยาบญัชียาหลัก 18,733.99        18,733.99       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162638620 3 พ.ย. 2561

102 ตลับลูกปนื 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านอ๎ายลา ร๎านอ๎ายลา ราคาต ําสุด 5 พ.ย. 2561

103 จ๎างทําร้ัวลวดหนาม 54,400.00        54,400.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน ราคาต ําสุด 2/2 5 พ.ย. 2561

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

105 ตรายาง 640.00             640.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 5 พ.ย. 2561

106 ตรายาง 1,320.00          1,320.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 5 พ.ย. 2561

107 ยาบญัชียาหลัก 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จํากัด บริษทั มาสุ จํากัด ราคาต ําสุด 159531 5 พ.ย. 2561

108 วสัดุคอมพวิเตอร๑ 2,790.00          2,790.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 6 พ.ย. 2561

109 วสัดุชันสูตร 39,750.00        39,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6110-1025 6 พ.ย. 2561

110 วสัดุชันสูตร 10,440.00        10,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด ราคาต ําสุด MG 6110-0726 6 พ.ย. 2561

111 วสัดุชันสูตร 8,600.00          8,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 6111-0122 6 พ.ย. 2561

112 วสัดุชันสูตร 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด ราคาต ําสุด 6110185 6 พ.ย. 2561

113 ยาบญัชียาหลัก 6,550.00          6,550.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ ราคาต ําสุด 181122045 6 พ.ย. 2561

114 ยาบญัชียาหลัก 2,140.00          2,140.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821137825 6 พ.ย. 2561

115 ยาบญัชียาหลัก 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821137556 6 พ.ย. 2561

116 ยาบญัชียาหลัก 36,600.00        36,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 82141205 6 พ.ย. 2561

117 ยาบญัชียาหลัก 4,400.00          4,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821140630 6 พ.ย. 2561

118 ยาบญัชียาหลัก 21,300.00        21,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821140444 6 พ.ย. 2561

119 ยาบญัชียาหลัก 2,720.00          2,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821139995 6 พ.ย. 2561

120 ยาบญัชียาหลัก 42,000.00        42,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821138824 6 พ.ย. 2561
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121 ยาบญัชียาหลัก 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821139209 6 พ.ย. 2561

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

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

124 ยาบญัชียาหลัก 3,720.00          3,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด๎า บริษทั ยูเมด๎า ราคาต ําสุด 180384 6 พ.ย. 2561

125 ยาบญัชียาหลัก 10,700.00        10,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การอาหารและยา บริษทั องค๑การอาหารและยา ราคาต ําสุด 62/00947 6 พ.ย. 2561

126 ยาบญัชียาหลัก 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พอนด๑เคมิคอลส๑ บริษทั พอนด๑เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 142911 6 พ.ย. 2561

127 ยาบญัชียาหลัก 8,200.00          8,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 6103661 6 พ.ย. 2561

128 ยาบญัชียาหลัก 6,200.00          6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ เอ็น บี บริษทั เอ เอ็น บี ราคาต ําสุด 8370195141 6 พ.ย. 2561

129 ยาบญัชียาหลัก 52,000.00        52,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส บริษทั ไบโอวาลิส ราคาต ําสุด 1815182 6 พ.ย. 2561

130 ยาบญัชียาหลัก 69,000.00        69,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ใมเดอนฟาร๑มา บริษทั ใมเดอนฟาร๑มา ราคาต ําสุด 611110144 6 พ.ย. 2561

131 ยาบญัชียาหลัก 27,500.00        27,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากัด บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากัด ราคาต ําสุด 2018110493 6 พ.ย. 2561

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

133 ยางรถยนต๑ 2138 14,980.00        14,980.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 125/6203 8 พ.ย. 2561

134 วสัดุสํานักงาน 18,596.00        18,596.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6106298 8 พ.ย. 2561

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

136 ไม๎เสียบเบอร๑ 5 140.00             140.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเอียงเจริญกิจ ร๎านเอียงเจริญกิจ ราคาต ําสุด 8 พ.ย. 2561

137 หลอดไฟ  342.40             342.40            เฉพาะเจาะจง ร๎านยนต๑ศิลป์ ร๎านยนต๑ศิลป์ ราคาต ําสุด 8 พ.ย. 2561

138 ตรวจวิเคราะห๑ทางหอ๎งปฏบิัติการ 9,100.00          9,100.00         เฉพาะเจาะจง คลินิกลําปางแล็ป คลินิกลําปางแล็ป ราคาต ําสุด 8 พ.ย. 2561

139 วสัดุการแพทย๑ 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162798980 8 พ.ย. 2561

140 วสัดุการแพทย๑ 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162798820 8 พ.ย. 2561

141 วสัดุการแพทย๑ 56,950.00        56,950.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล๏ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล๏ป ราคาต ําสุด ILV 6110/0422 8 พ.ย. 2561

142 วสัดุการแพทย๑ 62,217.18        62,217.18       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327925145 8 พ.ย. 2561

143 วสัดุการแพทย๑ 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 616965 8 พ.ย. 2561
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144 วสัดุการแพทย๑ 3,480.00          3,480.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 617084 8 พ.ย. 2561

145 วสัดุการแพทย๑ 9,900.00          9,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วากัสเมดิเซีย หจก.วากัสเมดิเซีย ราคาต ําสุด 611021 8 พ.ย. 2561

146 วสัดุสํานักงาน 33,192.50        33,192.50       เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 9 พ.ย. 2561

147 วสัดุงานบา๎นงารครัว 14,856.00        14,856.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อัยยา อินเตอร๑เทรดด้ิง บริษทั อัยยา อินเตอร๑เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 9 พ.ย. 2561

148 วสัดุงานบา๎นงารครัว 27,360.00        27,360.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางคลีน ร๎านลําปางคลีน ราคาต ําสุด 9 พ.ย. 2561

149 วสัดุงานบา๎นงารครัว 7,990.00          7,990.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮํงฮง ร๎านเตียเฮํงฮง ราคาต ําสุด 9 พ.ย. 2561

150 วสัดุงานบา๎นงารครัว 3,070.00          3,070.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 9 พ.ย. 2561

151 จ๎างตรวจ CT SCAN 24,800.00        24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดรเมดิคอล ซัพพลายจํากัด บริษัท อุดรเมดิคอล ซัพพลายจํากัด ราคาต ําสุด 9 พ.ย. 2561

152 จ๎างตรวจ MRI 21,775.00        21,775.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสแอนด๑พ ีไดแอกนอสติก บริษทั เอสแอนด๑พ ีไดแอกนอสติก ราคาต ําสุด 9 พ.ย. 2561

153 วสัดุทนัตกรรม 27,028.20        27,028.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327490303 9 พ.ย. 2561

154 วสัดุทนัตกรรม 7,600.00          7,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีทนัตเวช บริษทั เอสดีทนัตเวช ราคาต ําสุด 1811A1052 9 พ.ย. 2561

155 วสัดุทนัตกรรม 30,990.00        30,990.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซียงไฮ๎ บริษทั เซียงไฮ๎ ราคาต ําสุด BB256111/00056 9 พ.ย. 2561

156 วสัดุทนัตกรรม 1,890.00          1,890.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ใจโก๎ บริษทั ใจโก๎ ราคาต ําสุด IV61110007 9 พ.ย. 2561

157 วสัดุทนัตกรรม 5,110.00          5,110.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดรว๑อิน บริษทั ไดรว๑อิน ราคาต ําสุด 104435 9 พ.ย. 2561

158 วสัดุการแพทย๑ 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162813301 9 พ.ย. 2561

159 วสัดุการแพทย๑ 24,400.00        24,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV6100436 9 พ.ย. 2561

160 ก๏อกน้ําก๎านยาว 360.00             360.00            เฉพาะเจาะจง ร๎าน ก ร๎าน ก ราคาต ําสุด 12 พ.ย. 2561

161 จ๎างเหมาการติดต้ังทอํ 80,656.60        80,656.60       เฉพาะเจาะจง หจก. เบสท๑ เมดิคอล (แพรํ) หจก. เบสท๑ เมดิคอล (แพรํ) ราคาต ําสุด 12 พ.ย. 2561

162 สบูํเหลว 570.00             570.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั อัยยา อินเตอร๑เทรดด้ิง บริษทั อัยยา อินเตอร๑เทรดด้ิง ราคาต ําสุด IV6101430 12 พ.ย. 2561

163 จ๎างทําปา้ย 2,230.00          2,230.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางเลเซอร๑อิงค๑เจ๏ท ร๎านลําปางเลเซอร๑อิงค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 12 พ.ย. 2561

164 วสัดุชันสูตร 29,352.00        29,352.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN1811-022 12 พ.ย. 2561

165 วสัดุชันสูตร 26,850.00        26,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV-18-1827 12 พ.ย. 2561

166 วสัดุชันสูตร 96,673.00        96,673.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6111-0251 12 พ.ย. 2561
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167 วสัดุชันสูตร 73,000.00        73,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6111-0305 12 พ.ย. 2561

168 วสัดุชันสูตร 90,000.00        90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6110-176 12 พ.ย. 2561

169 วสัดุชันสูตร 23,700.00        23,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด ราคาต ําสุด D 61-01843 12 พ.ย. 2561

170 วสัดุการแพทย๑ 13,910.00        13,910.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162827233 12 พ.ย. 2561

171 วสัดุการแพทย๑ 22,500.00        22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV 6100441 12 พ.ย. 2561

172 วสัดุการแพทย๑ 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. 3N เฮลท๑แคร๑ หจก. 3N เฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด INV61010 12 พ.ย. 2561

173 วสัดุการแพทย๑ 19,260.00        19,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327932663 12 พ.ย. 2561

174 วสัดุการแพทย๑ 14,740.00        14,740.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL61-11/306 12 พ.ย. 2561

175 วสัดุการแพทย๑ 44,100.00        44,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากัด บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV6111-0074 12 พ.ย. 2561

176 วสัดุการแพทย๑ 29,450.00        29,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/106066 12 พ.ย. 2561

177 วสัดุการแพทย๑ 5,350.00          5,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/105607 12 พ.ย. 2561

178 วสัดุการแพทย๑ 6,850.00          6,850.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/105747 12 พ.ย. 2561

179 วสัดุการแพทย๑ 10,700.00        10,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/105727 12 พ.ย. 2561

180 วสัดุการแพทย๑ 3,600.00          3,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/105938 12 พ.ย. 2561

181 วสัดุการแพทย๑ 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV6100426 12 พ.ย. 2561

182 วสัดุการแพทย๑ 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162771285 12 พ.ย. 2561

183 วสัดุการแพทย๑ 18,950.00        18,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV061003899 12 พ.ย. 2561

184 วสัดุทนัตกรรม 35,385.97        35,385.97       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเคเอสเอช บริษทั เอสเคเอสเอช ราคาต ําสุด 532793854 13 พ.ย. 2561

185 วสัดุการแพทย๑ 22,560.00        22,560.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6111206 13 พ.ย. 2561

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

187 ซํอมเครื องผลิตอากาศ 70,400.00        70,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เบสท๑ เมดิคอล (แพรํ) หจก. เบสท๑ เมดิคอล (แพรํ) ราคาต ําสุด 011/052 15 พ.ย. 2561

188 จ๎างทําปา้ย 31,800.00        31,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ซายน๑เนจกรุ๏ป หจก. ซายน๑เนจกรุ๏ป ราคาต ําสุด IN-201811003 15 พ.ย. 2561

189 น้ํากลั นเบรกเกอร๑ 350.00             350.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านยงค๑แบรกเกอร๑ ร๎านยงค๑แบรกเกอร๑ ราคาต ําสุด 15 พ.ย. 2561
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190 ต๎ูเย็น 4,350.00          4,350.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 031/1524 15 พ.ย. 2561

191 จ๎างเหมาทําราวตากผ๎า 7,700.00          7,700.00         เฉพาะเจาะจง นายอุดม  จ๏ะใจ นายอุดม  จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 15 พ.ย. 2561

192 วสัดุการแพทย๑ 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6100449 15 พ.ย. 2561

193 วสัดุทนัตกรรม 37,310.00        37,310.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีเอสเตอร๑ บริษทั เอสดีเอสเตอร๑ ราคาต ําสุด 611013876 16 พ.ย. 2561

194 วสัดุชันสูตร 84,000.00        84,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6111-086 19 พ.ย. 2561

195 วสัดุชันสูตร 80,997.00        80,997.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6111-0391 19 พ.ย. 2561

196 วสัดุชันสูตร 91,725.00        91,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6111-0309 19 พ.ย. 2561

197 วสัดุการแพทย๑ 23,520.00        23,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6111453 19 พ.ย. 2561

198 วสัดุการแพทย๑ 2,675.00          2,675.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 611101585 19  พ.ย. 2561

199 วสัดุการแพทย๑ 5,168.10          5,168.10         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 611101589 19 พ.ย. 2561

200 วสัดุการแพทย๑ 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 41040 20 พ.ย. 2561

201 ครุภณัฑ๑ยานพาหนะ 89,800.00        89,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กิจเสรีมอเตอร๑ จํากัด บริษทั กิจเสรีมอเตอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 22 พ.ย. 2561

202 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 469.00             469.00            เฉพาะเจาะจง ร๎าน ธนภรณ๑ อุปกรณ๑ไฟฟ้าและวิทยุ ร๎าน ธนภรณ๑ อุปกรณ๑ไฟฟ้าและวิทยุ ราคาต ําสุด 012/0551 22 พ.ย. 2561

203 วสัดุกํอสร๎าง 5,730.00          5,730.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชัยยากํอสร๎าง หจก. ลําปางชัยยากํอสร๎าง ราคาต ําสุด 22 พ.ย. 2561

204 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 9,850.00          9,850.00         เฉพาะเจาะจง ร๎าน ธนภรณ๑ อุปกรณ๑ไฟฟ้าและวิทยุ ร๎าน ธนภรณ๑ อุปกรณ๑ไฟฟ้าและวิทยุ ราคาต ําสุด 012/0552 22 พ.ย. 2561

205 จ๎างทาสีระบบประปา 94,000.00        94,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดม  จ๏ะใจ นายอุดม  จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 22 พ.ย. 2561

206 แบตเตอรี ไฟฟา้ 14,000.00        14,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เตียวฮง บริษทั เตียวฮง ราคาต ําสุด 22 พ.ย. 2561

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

208 จ๎างทาสีผนังและระเบยีง 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 22 พ.ย. 2561

209 จ๎างปรับปรุงโรงรถ 211,500.00      211,500.00     เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 22 พ.ย. 2561

210 จ๎างทาสีอาคารผ๎ูปว่ย 161,000.00      161,000.00     เฉพาะเจาะจง ร๎านเกาะคาเพน็ท๑ ร๎านเกาะคาเพน็ท๑ ราคาต ําสุด 22 พ.ย. 2561

211 วสัดุการแพทย๑ 27,610.00        27,610.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิปา เมด จํากัด บริษทั สคิปา เมด จํากัด ราคาต ําสุด 111-0012BL6 22 พ.ย. 2561

212 วสัดุการแพทย๑ 4,590.00          4,590.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร๑เก็ตต้ิง อินเทลลิเจนท๑ กรุ๏ป บริษัท มาร๑เก็ตต้ิง อินเทลลิเจนท๑ กรุ๏ป ราคาต ําสุด IV18/11/1576 22 พ.ย. 2561
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213 วสัดุการแพทย๑ 13,850.00        13,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก็อส จํากัด บริษทั ไทยก็อส จํากัด ราคาต ําสุด IV6140129 22 พ.ย. 2561

214 วสัดุการแพทย๑ 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด ราคาต ําสุด AM6109/127 22 พ.ย. 2561

215 วสัดุการแพทย๑ 1,070.00          1,070.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/589 22 พ.ย. 2561

216 วสัดุการแพทย๑ 865.00             865.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/592 22 พ.ย. 2561

217 วสัดุการแพทย๑ 2,100.00          2,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/578 22 พ.ย. 2561

218 วสัดุการแพทย๑ 2,920.00          2,920.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/561 22 พ.ย. 2561

219 วสัดุการแพทย๑ 9,490.00          9,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/562 22 พ.ย. 2561

220 วสัดุการแพทย๑ 2,685.00          2,685.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/570 22 พ.ย. 2561

221 วสัดุการแพทย๑ 995.00             995.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/558 22 พ.ย. 2561

222 วสัดุการแพทย๑ 4,405.00          4,405.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/560 22 พ.ย. 2561

223 วสัดุการแพทย๑ 1,861.00          1,861.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.เค.ภณัฑ๑ บริษทั เค.เค.ภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 61/556 22 พ.ย. 2561

224 วสัดุการแพทย๑ 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.เค.ภณัฑ๑ บริษทั เค.เค.ภณัฑ๑ ราคาต ําสุด IV6102047 22 พ.ย. 2561

225 วสัดุการแพทย๑ 15,900.00        15,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อิสโก๎ จํากัด บริษทั อิสโก๎ จํากัด ราคาต ําสุด 61452 22 พ.ย. 2561

226 วสัดุการแพทย๑ 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมเทคเฮลท๑แคร๑ จํากัด บริษทั เคมเทคเฮลท๑แคร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 18/11/3499 22 พ.ย. 2561

227 วสัดุการแพทย๑ 2,140.00          2,140.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5328012775 22 พ.ย. 2561

228 วสัดุการแพทย๑ 19,130.00        19,130.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส ราคาต ําสุด BR26111/000018 22 พ.ย. 2561

229 วสัดุทนัตกรรม 1,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซียงไฮ๎ บริษทั เซียงไฮ๎ ราคาต ําสุด 256440/00949 23 พ.ย. 2561

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

231 ปรับปรุงที พกัขยะ 69,100.00        69,100.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน ราคาต ําสุด 26 พ.ย. 2561

232 ปรับปรุงประตูทางออก 48,600.00        48,600.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน ราคาต ําสุด 26 พ.ย. 2561

233 แบตเตอรรี 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนต๑เมด จํากัด บริษทั เซนต๑เมด จํากัด ราคาต ําสุด 26 พ.ย. 2561

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

235 วสัดุชันสูตร 9,960.00          9,960.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 6111-1101 26 พ.ย. 2561
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236 วสัดุชันสูตร 18,457.50        18,457.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากัด ราคาต ําสุด 1162828052 26 พ.ย. 2561

237 วสัดุชันสูตร 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษทั วายดี ไดนซ๑นอสติคส๑ บรษทั วายดี ไดนซ๑นอสติคส๑ ราคาต ําสุด IV 61112318 26 พ.ย. 2561

238 วสัดุชันสูตร 26,850.00        26,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV-18-1929 26 พ.ย. 2561

239 วสัดุทนัตกรรม 38,700.00        38,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นูโวเด็นท๑ บริษทั นูโวเด็นท๑ ราคาต ําสุด IV611312 26 พ.ย. 2561

240 วสัดุการแพทย๑ 11,063.76        11,063.76       เฉพาะเจาะจง บริษทั จอห๑นสัน แอนด๑จอห๑นสัน บริษทั จอห๑นสัน แอนด๑จอห๑นสัน ราคาต ําสุด 975379350 26 พ.ย. 2561

241 ผ๎าโซลอน 6,600.00          6,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ยากัตซิงค๑ หจก. ยากัตซิงค๑ ราคาต ําสุด 27 พ.ย. 2561

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

243 เครื องตัดหญ๎า 8,700.00          8,700.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางอนันตภณัฑ๑ ร๎านลําปางอนันตภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 27 พ.ย. 2561

244 วสัดุสํานักงาน 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 27 พ.ย. 2561

245 ปรับปรุงระบบไฟฟา้ 95,666.00        95,666.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วสุิรีย๑ ซิสเต็มส๑ บริษทั วสุิรีย๑ ซิสเต็มส๑ ราคาต ําสุด 27 พ.ย. 2561

246 วสัดุการแพทย๑ 11,200.00        11,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 616022 27 พ.ย. 2561

247 วสัดุการแพทย๑ 1,750.00          1,750.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 616231 27 พ.ย. 2561

248 วสัดุการแพทย๑ 7,490.00          7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162822390 27 พ.ย. 2561
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249 วสัดุการแพทย๑ 5,992.00          5,992.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162823130 27 พ.ย. 2561

250 วสัดุการแพทย๑ 9,152.00          9,152.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5328033678 27 พ.ย. 2561

251 วสัดุทนัตกรรม 1,950.00          1,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เดนตัลวชิั น บริษทั เดนตัลวชิั น ราคาต ําสุด IV6103861 28 พ.ย. 2561

252 วสัดุทนัตกรรม 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซียงไฮ๎ บริษทั เซียงไฮ๎ ราคาต ําสุด BB256111/00581 28 พ.ย. 2561

253 วสัดุการแพทย๑ 20,760.00        20,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV18012346 28 พ.ย. 2561

0

0

-                  0

-                  0
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1 น้ําตาล 264.00             264.00            เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีพ ีออลล๑ บมจ.ซีพ ีออลล๑ ราคาต ําสุด 1180861080020 1 ต.ค. 2561

2 เวชภณัฑ๑ไมํใชํยา 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6100374 1 ต.ค. 2561

3 ตรายาง 350.00             350.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 2 ต.ค. 2561

4 ซํอมแซมหลังคา 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอุดม  จ๏ะใจ นายอุดม  จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 2 ต.ค. 2561

5 ตรายาง 2,020.00          2,020.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 2 ต.ค. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
โรงพยาบาลเกาะคา
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6 โปรแกรมพสัดุ 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางไอทพีลัส ร๎านลําปางไอทพีลัส ราคาต ําสุด 2 ต.ค. 2561

7 ยาบญัชียาหลัก 20,865.00        20,865.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีแอล เอช บริษทั บ ีแอล เอช ราคาต ําสุด 1061023113 2 ต.ค. 2561

8 ยาบญัชียาหลัก 32,035.80        32,035.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีแอล เอช บริษทั บ ีแอล เอช ราคาต ําสุด 1061021938 2 ต.ค. 2561

9 ยาบญัชียาหลัก 6,955.00          6,955.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีแอล เอช บริษทั บ ีแอล เอช ราคาต ําสุด 1061023426 2 ต.ค. 2561

10 ยาบญัชียาหลัก 23,465.00        23,465.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6131076 2 ต.ค. 2561

11 ยาบญัชียาหลัก 6,150.00          6,150.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6131077 2 ต.ค. 2561

12 ยาบญัชียาหลัก 23,806.00        23,806.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6129701 2 ต.ค. 2561

13 ยาบญัชียาหลัก 6,700.00          6,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลี ฟาร๑ม บริษทั โปลี ฟาร๑ม ราคาต ําสุด 61034310 2 ต.ค. 2561

14 ยาบญัชียาหลัก 3,600.00          3,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลี ฟาร๑ม บริษทั โปลี ฟาร๑ม ราคาต ําสุด 61031777 2 ต.ค. 2561

15 ยาบญัชียาหลัก 5,510.50          5,510.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร็ทเตอร๑มายบาซิน บริษทั เกร็ทเตอร๑มายบาซิน ราคาต ําสุด 2018018200 2 ต.ค. 2561

16 ยาบญัชียาหลัก 8,003.60          8,003.60         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327631790 2 ต.ค. 2561

17 ยาบญัชียาหลัก 9,672.80          9,672.80         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327695019 2 ต.ค. 2561

18 ยาบญัชียาหลัก 9,672.80          9,672.80         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327670161 2 ต.ค. 2561

19 ยาบญัชียาหลัก 20,116.00        20,116.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5702372226 2 ต.ค. 2561

20 ยาบญัชียาหลัก 21,988.50        21,988.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5702459514 2 ต.ค. 2561

21 ยาบญัชียาหลัก 15,675.50        15,675.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327758970 2 ต.ค. 2561

22 ยาบญัชียาหลัก 33,635.45        33,635.45       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327741000 2 ต.ค. 2561

23 ยาบญัชียาหลัก 6,880.00          6,880.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเวอร๑แซล บริษทั ยูนิเวอร๑แซล ราคาต ําสุด 612161 2 ต.ค. 2561

24 ยาบญัชียาหลัก 73,073.60        73,073.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020006870 2 ต.ค. 2561

25 ยาบญัชียาหลัก 1,391.00          1,391.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ ราคาต ําสุด IV18-38883 2 ต.ค. 2561

26 ยาบญัชียาหลัก 8,760.00          8,760.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ ราคาต ําสุด IV18-40263 2 ต.ค. 2561

27 ยาบญัชียาหลัก 5,840.00          5,840.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ ราคาต ําสุด IV18-41882 2 ต.ค. 2561

28 ยาบญัชียาหลัก 14,652.00        14,652.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 61417733 2 ต.ค. 2561
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29 ยาบญัชียาหลัก 4,032.00          4,032.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 61399028 2 ต.ค. 2561

30 ยาบญัชียาหลัก 2,600.00          2,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 61381244 2 ต.ค. 2561

31 ยาบญัชียาหลัก 14,400.00        14,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 310987402072 2 ต.ค. 2561

32 เวชภณัฑ๑ไมํใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162652974 3 ต.ค. 2561

33 ยาบญัชียาหลัก 19,613.00        19,613.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162638122 3 ต.ค. 2561

34 ยาบญัชียาหลัก 6,441.40          6,441.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162641383 3 ต.ค. 2561

35 ยาบญัชียาหลัก 20,000.44        20,000.44       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162538680 3 ต.ค. 2561

36 ยาบญัชียาหลัก 65,912.00        65,912.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162556065 3 ต.ค. 2561

37 ยาบญัชียาหลัก 51,606.10        51,606.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162641916 3 ต.ค. 2561

38 ยาบญัซียาหลัก 50,831.42        50,831.42       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 3 ต.ค. 2561

39 ยาบญัชียาหลัก 12,640.00        12,640.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 611107275 3 ต.ค. 2561

40 ยาบญัชียาหลัก 17,600.00        17,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 611110795 3 ต.ค. 2561

41 ยาบญัชียาหลัก 18,400.00        18,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 6111109088 3 ต.ค. 2561

42 ยาบญัชียาหลัก 27,600.00        27,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร๑มํา บริษทั พรอสฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 6018101412 3 ต.ค. 2561

43 ยาบญัชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821136748 3 ต.ค. 2561

44 ยาบญัชียาหลัก 16,825.00        16,825.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 82113566 3 ต.ค. 2561

45 ยาบญัชียาหลัก 42,000.00        42,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 82113475 3 ต.ค. 2561

46 ยาบญัชียาหลัก 132,649.60      132,649.60     เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020007213 3 ต.ค. 2561

47 ยาบญัชียาหลัก 36,840.00        36,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค บริษทั ไบโอจีนีเทค ราคาต ําสุด IV-610022186 3 ต.ค. 2561

48 ยาบญัชียาหลัก 61,119.40        61,119.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020006978 3 ต.ค. 2561

49 ยาบญัชียาหลัก 1,600.00          1,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020006529 3 ต.ค. 2561

50 ยาบญัชียาหลัก 111,525.00      111,525.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020007134 3 ต.ค. 2561

51 ยาบญัชียาหลัก 19,000.00        19,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ ราคาต ําสุด T6110/10243 3 ต.ค. 2561
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52 ยาบญัชียาหลัก 15,600.00        15,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ ราคาต ําสุด T6110/10245 3 ต.ค. 2561

53 ยาบญัชียาหลัก 5,248.35          5,248.35         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑เภสัช บริษทั สหแพทย๑เภสัช ราคาต ําสุด 91110121017 3 ต.ค. 2561

54 ถุงกระดาษ 380.00             380.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร๑ จํากัด บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด ORVM610922C70001 4 ต.ค. 2561

55 สายลม 1,230.00          1,230.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด ๔ ต.ค. 2561

56 ปา้ยอาคารที ราชพสัดุ 350.00             350.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านอาร๑ตเวอร๑ค ร๎านอาร๑ตเวอร๑ค ราคาต ําสุด 004/0156 5 ต.ค. 2561

57 ลูกบดิประตู 6,750.00          6,750.00         เฉพาะเจาะจง นายธรีะพนัธ๑ มูลมิ ง นายธรีะพนัธ๑ มูลมิ ง ราคาต ําสุด 5 ต.ค. 2561

58 ยาบญัชียาหลัก 51,734.50        51,734.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มาซีคอล บริษทั สยามฟาร๑มาซีคอล ราคาต ําสุด 1181002262 5 ต.ค. 2561

59 ยาบญัชียาหลัก 24,503.00        24,503.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มาซีคอล บริษทั สยามฟาร๑มาซีคอล ราคาต ําสุด 1181002297 5 ต.ค. 2561

60 บํารุงเครื องล๎าง 10,500.00        10,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากัด บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากัด ราคาต ําสุด 5 ต.ค. 2561

61 เทพื้นคอนกรีต 12,825.00        12,825.00       เฉพาะเจาะจง ร๎าน ท ีอาร๑ กํอสร๎าง ร๎าน ท ีอาร๑ กํอสร๎าง ราคาต ําสุด 5 ต.ค. 2561

62 เครื องอัดอากาศ 55,000.00        55,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เบสท๑ เมดิคอล (แพรํ) หจก. เบสท๑ เมดิคอล (แพรํ) ราคาต ําสุด 5 ต.ค. 2561

63 เปลี ยนหลังคา 42,840.00        42,840.00       เฉพาะเจาะจง ร๎าน ท ีอาร๑ กํอสร๎าง ร๎าน ท ีอาร๑ กํอสร๎าง ราคาต ําสุด 5 ต.ค. 2561

64 บํารุงเครื องล๎าง 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากัด บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากัด ราคาต ําสุด 5 ต.ค. 2561

65 บํารุงเครื องอบ 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากัด บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากัด ราคาต ําสุด 5 ต.ค. 2561

66 ยาบญัชียาหลัก 12,600.00        12,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พี บริษทั เอฟ ซี พี ราคาต ําสุด 3310162820 5 ต.ค. 2561

67 ยาบญัชียาหลัก 10,200.00        10,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร๑นแมนู บริษทั โมเดอร๑นแมนู ราคาต ําสุด 611070 5 ต.ค. 2561

68 ยาบญัชียาหลัก 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร๑นแมนู บริษทั โมเดอร๑นแมนู ราคาต ําสุด 611039 5 ต.ค. 2561

69 ยาบญัชียาหลัก 27,870.00        27,870.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร๑นแมนู บริษทั โมเดอร๑นแมนู ราคาต ําสุด 611038 5 ต.ค. 2561

70 ยาบญัชียาหลัก 9,410.00          9,410.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ บริษทั ธงทองโอสถ ราคาต ําสุด TH6110/0089 5 ต.ค. 2561

71 ยาบญัชียาหลัก 7,600.00          7,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบเีอส บริษทั แอลบเีอส ราคาต ําสุด 599667 5 ต.ค. 2561

72 ยาบญัชียาหลัก 1,450.00          1,450.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบเีอส บริษทั แอลบเีอส ราคาต ําสุด 600764 5 ต.ค. 2561

73 ยาบญัชียาหลัก 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั 2 เอ็ม.(เมด-เมเกอร๑) บริษทั 2 เอ็ม.(เมด-เมเกอร๑) ราคาต ําสุด V80002425 5 ต.ค. 2561

74 ยาบญัชียาหลัก 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเอฟดี บริษทั ไทยเอฟดี ราคาต ําสุด H611272 5 ต.ค. 2561
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75 ยาบญัชียาหลัก 57,650.00        57,650.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61021914 5 ต.ค. 2561

76 ยาบญัชียาหลัก 47,200.00        47,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61020713 5 ต.ค. 2561

77 ยาบญัชียาหลัก 28,000.00        28,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61020043 5 ต.ค. 2561

78 ยาบญัชียาหลัก 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61020044 5 ต.ค. 2561

79 ยาบญัชียาหลัก 52,000.00        52,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส บริษทั ไบโอวาลิส ราคาต ําสุด IV1814417 5 ต.ค. 2561

80 ยาบญัชียาหลัก 26,750.00        26,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อีลลอล บริษทั อีลลอล ราคาต ําสุด IV1810120 5 ต.ค. 2561

81 ยาบญัชียาหลัก 38,000.00        38,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พาต๎าแลบ บริษทั พาต๎าแลบ ราคาต ําสุด IU8100252 5 ต.ค. 2561

82 ยาบญัชียาหลัก 43,784.40        43,784.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑ม บริษทั ดีทแฮล๑ม ราคาต ําสุด 5447594294 5 ต.ค. 2561

83 ยาบญัชียาหลัก 17,976.00        17,976.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑ม บริษทั ดีทแฮล๑ม ราคาต ําสุด 5447591780 5 ต.ค. 2561

84 ยาบญัชียาหลัก 59,915.00        59,915.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส บริษทั เอสพเีอส ราคาต ําสุด SI14/1816065 5 ต.ค. 2561

85 โทรศัพท๑ไร๎สาย 3,050.00          3,050.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต ําสุด 6 ต.ค. 2561

86 ซํอมรถยนต๑ 1,444.50          1,444.50         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 6 ต.ค. 2561

87 ซํอมรถยนต๑ 5954 3,381.20          3,381.20         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 6 ต.ค. 2561

88 แผํนซีดี 165.00             165.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 6 ต.ค. 2561

89 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1162653805 8 ต.ค. 2561

90 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 24,800.00        24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6109873 8 ต.ค. 2561

91 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 24,800.00        24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6109872 8 ต.ค. 2561

92 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคอล จํากัด บริษทั เทคโนเมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 18100420 8 ต.ค. 2561

93 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,100.00          3,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ททีเีมด หจก. ททีเีมด ราคาต ําสุด TT6109136 8 ต.ค. 2561

94 ยาบญัชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสทซัีพพลาย บริษทั เอสทซัีพพลาย ราคาต ําสุด 391 8 ต.ค. 2561

95 ยาบญัชียาหลัก 3,155.00          3,155.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสทซัีพพลาย บริษทั เอสทซัีพพลาย ราคาต ําสุด 385 8 ต.ค. 2561

96 ยาบญัชียาหลัก 27,650.00        27,650.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสทซัีพพลาย บริษทั เอสทซัีพพลาย ราคาต ําสุด 61/050
8 ต.ค. 2561
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97 ยาบญัชียาหลัก 4,108.80          4,108.80         เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีแอล ฮ้ัว บริษทั บ ีแอล ฮ้ัว ราคาต ําสุด 61039063 8 ต.ค. 2561

98 ยาบญัชียาหลัก 4,108.80          4,108.80         เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีแอล ฮ้ัว บริษทั บ ีแอล ฮ้ัว ราคาต ําสุด 61040515 8 ต.ค. 2561

99 ยาบญัชียาหลัก 21,200.00        21,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ ราคาต ําสุด 054608 8 ต.ค. 2561

100 ยาบญัชียาหลัก 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ ราคาต ําสุด 054713 8 ต.ค. 2561

101 ยาบญัชียาหลัก 2,200.00          2,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ ราคาต ําสุด 054348 8 ต.ค. 2561

102 ยาบญัชียาหลัก 14,080.00        14,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ บริษทั ท ีพ ีดรักส๑ ราคาต ําสุด 055158 8 ต.ค. 2561

103 ยาบญัชียาหลัก 20,700.00        20,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟฟ์าร๑มํา บริษทั นิวไลฟฟ์าร๑มํา ราคาต ําสุด 61101691 8 ต.ค. 2561

104 ยาบญัชียาหลัก 4,300.00          4,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟฟ์าร๑มํา บริษทั นิวไลฟฟ์าร๑มํา ราคาต ําสุด 61052992 8 ต.ค. 2561

105 ยาบญัชียาหลัก 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟฟ์าร๑มํา บริษทั นิวไลฟฟ์าร๑มํา ราคาต ําสุด 61092124 8 ต.ค. 2561

106 ยาบญัชียาหลัก 29,532.00        29,532.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร๑ บริษทั 101 เมดิแคร๑ ราคาต ําสุด 8102508079 8 ต.ค. 2561

107 ยาบญัชียาหลัก 10,800.00        10,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ บริษทั มาสุ ราคาต ําสุด 157048 8 ต.ค. 2561

108 ยาบญัชียาหลัก 3,820.00          3,820.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จรูญเภสัช บริษทั จรูญเภสัช ราคาต ําสุด IV61081434 8 ต.ค. 2561

109 ยาบญัชียาหลัก 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แก๎วมังกร บริษทั แก๎วมังกร ราคาต ําสุด IV61100158 8 ต.ค. 2561

110 ยาบญัชียาหลัก 5,220.00          5,220.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงไทยเมดิคอล บริษทั แสงไทยเมดิคอล ราคาต ําสุด A-10-0216/61 8 ต.ค. 2561

111 ยาบญัชียาหลัก 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มําไลน๑ บริษทั ฟาร๑มําไลน๑ ราคาต ําสุด SI18-19700 8 ต.ค. 2561

112 ยาบญัชียาหลัก 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบนเนอร๑ราลดร๊ักส๑เฮ๎าท บริษทั เบนเนอร๑ราลดร๊ักส๑เฮ๎าท ราคาต ําสุด 0416275 8 ต.ค. 2561

113 ยาบญัชียาหลัก 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด บริษทั พรีเมด ราคาต ําสุด IN611000118 8 ต.ค. 2561

114 ยาบญัชียาหลัก 35,600.00        35,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอสถอินเตอร๑ บริษทั โอสถอินเตอร๑ ราคาต ําสุด 18BU15244 8 ต.ค. 2561

115 ซํอมเก๎าอี้ 1,700.00          1,700.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 9 ต.ค. 2561

116 ต๎ูวางรางเทา๎ 3,400.00          3,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 478/23887 9 ต.ค. 2561

117 เปลี ยหลอดไฟชุดสํองกล๎อง 1,400.00          1,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคเอชจํากัด บริษทั เทคเอชจํากัด ราคาต ําสุด 9 ต.ค. 2561

118 ซํอมรถยนต๑ 4977 3,103.00          3,103.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 9 ต.ค. 2561

119 แบตเตอรี 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 9 ต.ค. 2561
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120 แบตเตอรี 600.00             600.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 9 ต.ค. 2561

121 ขยายหอ๎งพกัเจ๎าหน๎าที 45,300.00        45,300.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน ราคาต ําสุด 9 ต.ค. 2561

122 จ๎างเหมาตีเส๎นจราจร 47,000.00        47,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านท ีอาร๑ กํอสร๎าง ร๎านท ีอาร๑ กํอสร๎าง ราคาต ําสุด 9 ต.ค. 2561

123 ซํอมรถยนต๑ สสอ 13,471.00        13,471.00       เฉพาะเจาะจง 0 ราคาต ําสุด 9 ต.ค. 2561

124 วสัดุชันสูตร 28,170.00        28,170.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอ๏กนอสติค จํากดั บริษทั ไทยไดแอ๏กนอสติค จํากดั ราคาต ําสุด 6110012 9 ต.ค. 2561

125 วสัดุชันสูตร 28,000.00        28,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV6110-0185 9 ต.ค. 2561

126 วสัดุชันสูตร 26,850.00        26,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV 61-1541 9 ต.ค. 2561

127 วสัดุชันสูตร 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร๑สตาร๑ โอ เอ จํากัด หจก.โฟร๑สตาร๑ โอ เอ จํากัด ราคาต ําสุด 149/056 9 ต.ค. 2561

128 วสัดุชันสูตร 87,048.00        87,048.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ๏กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ๏กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6110-032 9 ต.ค. 2561

129 วสัดุชันสูตร 91,725.00        91,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6110-0097 9 ต.ค. 2561

130 วสัดุชันสูตร 50,500.00        50,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด iNV 6110-0099 9 ต.ค. 2561

131 วสัดุชันสูตร 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วายดี ไดนซ๑นอสติคส๑ บริษทั วายดี ไดนซ๑นอสติคส๑ ราคาต ําสุด iV 61101937 9 ต.ค. 2561

132 วสัดุชันสูตร 79,500.00        79,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ๏กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ๏กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6110-031 9 ต.ค. 2561

133 วสัดุชันสูตร 97,934.00        97,934.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6110-0098 9 ต.ค. 2561

134 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 81,076.10        81,076.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327730181 9 ต.ค. 2561

135 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,315.00        23,315.00       เฉพาะเจาะจง หจก อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ณศฮ6110/0062 9 ต.ค. 2561

136 ปา้ยประชาสัมพนัธ๑ 4,330.00          4,330.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ ลําปางอิงค๑เจ็ท ร๎านเลเซอร๑ ลําปางอิงค๑เจ็ท ราคาต ําสุด 10 ต.ค. 2561

137 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 29,960.00        29,960.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162666056 10 ต.ค. 2561

138 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 24,800.00        24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6109978 10 ต.ค. 2561

139 วสัดุสํานักงาน 22,000.00        22,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที. พี.อินเตอร๑เมดิคอล จํากัด บริษัท เอ.ที. พี.อินเตอร๑เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 11 ต.ค. 2561

140 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 19,618.00        19,618.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด
006/0288-
0290

11 ต.ค. 2561

141 ผ๎าตาขําย 8,400.00          8,400.00         เฉพาะเจาะจง รัตนาแอพพเีรล รัตนาแอพพเีรล ราคาต ําสุด 11 ต.ค. 2561

142 นมผงสําหรับเล้ืยงเด็กทารก 780.00             780.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 12 ต.ค. 2561
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143 น้ํากลั น 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร๎าน น้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 12 ต.ค. 2561

144 ย๎ายเครื องปรับอากาศ 35,300.00        35,300.00       เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 12 ต.ค. 2561

145 วสัดุงานบา๎นงานครัว 4,330.00          4,330.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 25/69 12 ต.ค. 2561

146 วสัดุงานบา๎นงานครัว 6,370.00          6,370.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮงฮง ร๎านเตียเฮงฮง ราคาต ําสุด 096/4770 12 ต.ค. 2561

147 ผ๎าลูกไม๎ปู้โต๏ะ 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านยากัตซิงห๑ ร๎านยากัตซิงห๑ ราคาต ําสุด 49/2404 12 ต.ค. 2561

148 วสัดุงานบา๎นงานครัว 17,020.00        17,020.00       เฉพาะเจาะจง นายภมูินทร๑ สายวงศ๑ฝ้ัน นายภมูินทร๑ สายวงศ๑ฝ้ัน ราคาต ําสุด PM61100001 12 ต.ค. 2561

149 วสัดุงานบา๎นงานครัว 27,100.00        27,100.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางคลีน ร๎านลําปางคลีน ราคาต ําสุด 016/01792 12 ต.ค. 2561

150 วสัดุสํานักงาน 34,422.00        34,422.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6105663 12 ต.ค. 2561

151 วสัดุคอมพวิเตอร๑ 2,925.00          2,925.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6105729 12 ต.ค. 2561

152 วสัดุงานบา๎นงานครัว 41,686.00        41,686.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยา อินเตอร๑เทรดด้ิง จํากัด บริษัท อัยยา อินเตอร๑เทรดด้ิง จํากัด ราคาต ําสุด B6100437 12 ต.ค. 2561

153 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13,800.00        13,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 616450 12 ต.ค. 2561

154 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 616569 12 ต.ค. 2561

155 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 24,800.00        24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6110125 12 ต.ค. 2561

156 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,080.00        10,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/095103 16 ต.ค. 2561

157 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 62,160.00        62,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/105506 16 ต.ค. 2561

158 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,500.00        25,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิสคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิสคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV 6100398 17 ต.ค. 2561

159 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโรํว๑ เมดิคอล จํากัด บริษทั ซีโรํว๑ เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV0031031 17 ต.ค. 2561

160 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 26,400.00        26,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV18010700 17 ต.ค. 2561

161 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,040.00        27,040.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6110260 18 ต.ค. 2561

162 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 30,240.00        30,240.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6110259 18 ต.ค. 2561

163 ต๎ูวางรางเทา๎ 3,600.00          3,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 18 ต.ค. 2561

164 เครื องขยายเสียง 98,500.00        98,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ลําปางซีคิว (ยงยุทธวิศวกรรม) หจก.ลําปางซีคิว (ยงยุทธวิศวกรรม) ราคาต ําสุด 18 ต.ค. 2561

165 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,590.00        20,590.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL61-10/243 18 ต.ค. 2561
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166 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL61-10/218 18 ต.ค. 2561

167 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 19,650.00        19,650.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL61-10/371 18 ต.ค. 2561

168 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,650.00          9,650.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั พพีเีอส ฮอสพทิอลซัพ
พลาย

บริษทั พพีเีอส ฮอสพทิอลซัพ
พลาย

ราคาต ําสุด 612878 19 ต.ค. 2561

169 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,140.00          2,140.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1162648610 19 ต.ค. 2561

170 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,424.00          3,424.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1162667226 19 ต.ค. 2561

171 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,064.00        20,064.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นําววิฒัน๑การชําง (1992) จํากัด บริษัท นําววิฒัน๑การชําง (1992) จํากัด ราคาต ําสุด ฆฉ61100105 19 ต.ค. 2561

172 จ๎างเหมาเดินสายเลน 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เค แอนด๑ เอ็น เน็ทเวริ๑ค หจก. เค แอนด๑ เอ็น เน็ทเวริ๑ค ราคาต ําสุด 22 ต.ค. 2561

173 ซํอม รถยนต๑ 1346 6,950.00          6,950.00         เฉพาะเจาะจง ร๎าน เหนํงบริการ ร๎าน เหนํงบริการ ราคาต ําสุด 22 ต.ค. 2561

174 เครื องเติมอากาศ 95,000.00        95,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เบสท๑ เมดิคอล (แพรํ) หจก. เบสท๑ เมดิคอล (แพรํ) ราคาต ําสุด 22 ต.ค. 2561

175 รถเข็นของ 2,600.00          2,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพิวเตอร๑ จํากัด บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพิวเตอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 22 ต.ค. 2561

176 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12,018.00        12,018.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส ราคาต ําสุด BR26110/000018 22 ต.ค. 2561

177 เชํา Hosting พื้นที  20 GB 1,391.00          1,391.00         เฉพาะเจาะจง 0 ราคาต ําสุด 24 ต.ค. 2561

178 เปลี ยนยาง 4977 13,160.00        13,160.00       เฉพาะเจาะจง 0 ราคาต ําสุด 24 ต.ค. 2561

179 วสัดุชันสูตร 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี บริษทั เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี ราคาต ําสุด 201810-1026 24 ต.ค. 2561

180 วสัดุชันสูตร 88,388.00        88,388.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV6110-097 24 ต.ค. 2561

181 วสัดุชันสูตร 14,500.00        14,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากัด บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากัด ราคาต ําสุด IV 61100023 24 ต.ค. 2561

182 วสัดุชันสูตร 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ จํากัด บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด Iv 18-42510 24 ต.ค. 2561

183 วสัดุชันสูตร 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327746876 A 24 ต.ค. 2561

184 วสัดุชันสูตร 18,457.50        18,457.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1162630818 24 ต.ค. 2561

185 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,760.00        25,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6110439 24 ต.ค. 2561

186 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,728.50          2,728.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 611004388 25 ต.ค. 2561

187 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,523.00          9,523.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 611001764 25 ต.ค. 2561

188 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,025.00          8,025.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 611002626 25 ต.ค. 2561
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189 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV 061003585 25 ต.ค. 2561

190 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 22,100.00        22,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV 061003536 25 ต.ค. 2561

191 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 44,940.00        44,940.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327804040 25 ต.ค. 2561

192 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 22,500.00        22,500.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั ทริมเมอร๑ จํากัด  บริษทั ทริมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด  IV 181004087 26 ต.ค. 2561

193 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,985.00          2,985.00         เฉพาะเจาะจง  บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑  บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด   8/67 29 ต.ค. 2561

194 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 400.00             400.00            เฉพาะเจาะจง  บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑  บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด   1/9 29 ต.ค. 2561

195 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,125.00          2,125.00         เฉพาะเจาะจง  บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑  บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด   1/9 29 ต.ค. 2561

196 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,045.00          7,045.00         เฉพาะเจาะจง  บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑  บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด  10/83 29 ต.ค. 2561

197 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,310.00          8,310.00         เฉพาะเจาะจง  บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑  บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด   5/43 29 ต.ค. 2561

198 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,590.00          7,590.00         เฉพาะเจาะจง  บริษัท มาร๑เก็ตต้ิง อินเทลลิเจนท๑ กรุ๏ป  บริษัท มาร๑เก็ตต้ิง อินเทลลิเจนท๑ กรุ๏ป ราคาต ําสุด  IV18/10/1899 29 ต.ค. 2561

199 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,150.00          8,150.00         เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากัด  บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากัด ราคาต ําสุด  INV6110-0168 29 ต.ค. 2561

200 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,400.00          4,400.00         เฉพาะเจาะจง  หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต  หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 615539 29 ต.ค. 2561

201 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 15,500.00        15,500.00       เฉพาะเจาะจง  หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต  หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 615440 29 ต.ค. 2561

202 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,661.20          7,661.20         เฉพาะเจาะจง  บริษทั DKSH  บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327833737 29 ต.ค. 2561

203 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,337.50          1,337.50         เฉพาะเจาะจง  บริษทั DKSH  บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5326796234 29 ต.ค. 2561

204 วสัดุเวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง  บริษทั เคพเีค เมดิคอล จํากัด  บริษทั เคพเีค เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6110214 29 ต.ค. 2561

205 วสัดุทนัตกรรม 2,600.00          2,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นตัล วชิั น บริษทั เด็นตัล วชิั น ราคาต ําสุด IV 6101078 29 ต.ค. 2561

206 วสัดุทนัตกรรม 3,750.00          3,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทนัตสยาม บริษทั ทนัตสยาม ราคาต ําสุด I 6110/0526 29 ต.ค. 2561

207 ฟนัปลอม 119,796.00      119,796.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซาซีแลม บริษทั เอ็กซาซีแลม ราคาต ําสุด cmbi-1818-000491 29 ต.ค. 2561

208 วสัดุทนัตกรรม 22,225.00        22,225.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑พเีด๎นท๑ บริษทั วอีาร๑พเีด๎นท๑ ราคาต ําสุด 141100301 30 ต.ค. 2561

209 วสัดุทนัตกรรม 5,355.00          5,355.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี บริษทั ยูนิต้ี ราคาต ําสุด 186110087 30 ต.ค. 2561

210 วสัดุทนัตกรรม 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อุดม บริษทั อุดม ราคาต ําสุด GU 18100730 30 ต.ค. 2561

-                  เฉพาะเจาะจง 0 ราคาต ําสุด
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1 จา๎งเหมาบริการขนหนิคลุกพร๎อมเกลี ย 60,000.00        60,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  ชุํมใจ นายสมนึก  ชุํมใจ ราคาต ําสุด 2/21 610914234665 ลว. 3 กย. 2561

2 จ๎างเหมาถํายเอกสาร 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านตามหวานก๏อปปี้ ร๎านตามหวานก๏อปปี้ ราคาต ําสุด 3 กย. 2561

3 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162465151 3 กย. 2561

4 วสัดุทนัตกรรม 71,679.30        71,679.30       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327453243 3 กย. 2561

5 วสัดุชันสูตร 75,000.00        75,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6108-152 3 กย. 2561

6 วสัดุชันสูตร 19,750.00        19,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV6108-0898 3 กย. 2561

7 วสัดุชันสูตร 32,500.00        32,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV6108-0512 3 กย. 2561

8 วสัดุชันสูตร 19,500.00        19,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV61-1300 3 กย. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
โรงพยาบาลเกาะคา
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9 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 26,320.00        26,320.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิปาเมด จํากัด บริษทั สคิปาเมด จํากัด ราคาต ําสุด BL6108-00198 4 กย. 2561

10 วสัดุทนัตกรรม 45,200.00        45,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ ราคาต ําสุด 611010773 4 กย. 2561

11 ยาบญัชีหลัก 1,580.00          1,580.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพ ีดรัก บริษทั ท ีพ ีดรัก ราคาต ําสุด 052832 4 กย. 2561

12 ยาบญัชีหลัก 5,100.00          5,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพ ีดรัก บริษทั ท ีพ ีดรัก ราคาต ําสุด 50117 4 กย. 2561

13 ยาบญัชีหลัก 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 610902351 4 กย. 2561

14 ยาบญัชีหลัก 18,900.00        18,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 610804795 4 กย. 2561

15 ยาบญัชีหลัก 12,800.00        12,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 610801353 4 กย. 2561

16 ยาบญัชีหลัก 5,850.00          5,850.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม บริษทั โปลิฟาร๑ม ราคาต ําสุด 61028771 4 กย. 2561

17 ยาบญัชีหลัก 13,100.00        13,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม บริษทั โปลิฟาร๑ม ราคาต ําสุด 61029768 4 กย. 2561

18 ยาบญัชีหลัก 1,790.00          1,790.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6127450 4 กย. 2561

19 ยาบญัชีหลัก 1,300.00          1,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6127449 4 กย. 2561

20 ยาบญัชีหลัก 46,349.00        46,349.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6124886 4 กย. 2561

21 ยาบญัชีหลัก 17,400.00        17,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนทรัลโพลี บริษทั เซนทรัลโพลี ราคาต ําสุด 421130933 4 กย. 2561

22 ยาบญัชีหลัก 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนทรัลโพลี บริษทั เซนทรัลโพลี ราคาต ําสุด 821129340 4 กย. 2561

23 ยาบญัชีหลัก 30,780.00        30,780.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนทรัลโพลี บริษทั เซนทรัลโพลี ราคาต ําสุด 821130347 4 กย. 2561

24 ยาบญัชีหลัก 1,520.00          1,520.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนทรัลโพลี บริษทั เซนทรัลโพลี ราคาต ําสุด 821131989 4 กย. 2561

25 ยาบญัชีหลัก 7,704.00          7,704.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑ม บริษทั ดีทแฮล๑ม ราคาต ําสุด 5447575476 4 กย. 2561

26 ยาบญัชีหลัก 17,976.00        17,976.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑ม บริษทั ดีทแฮล๑ม ราคาต ําสุด 5447559278 4 กย. 2561

27 ยาบญัชีหลัก 5,350.00          5,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑ม บริษทั ดีทแฮล๑ม ราคาต ําสุด 5447569783 4 กย. 2561

28 ยาบญัชีหลัก 4,345.00          4,345.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 24565 4 กย. 2561

29 ยาบญัชีหลัก 7,704.00          7,704.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล บริษทั ฮีลลอล ราคาต ําสุด IV1808018 4 กย. 2561

30 ยาบญัชีหลัก 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบเีอส บริษทั แอลบเีอส ราคาต ําสุด 595779 4 กย. 2561

31 ยาบญัชีหลัก 29,532.00        29,532.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอโรแคร๑ บริษทั แอโรแคร๑ ราคาต ําสุด 0016400 4 กย. 2561



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา

32 ยาบญัชีหลัก 6,400.00          6,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เยนเนอร๑ราลดร๊ักเฮาส๑ บริษทั เยนเนอร๑ราลดร๊ักเฮาส๑ ราคาต ําสุด 0415369 4 กย. 2561

33 ยาบญัชีหลัก 17,800.00        17,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 611090462 4 กย. 2561

34 ยาบญัชีหลัก 25,494.00        25,494.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 611096258 4 กย. 2561

35 ยาบญัชีหลัก 42,000.00        42,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ บริษทั เมดไลน๑ ราคาต ําสุด
10318090003
0

4 กย. 2561

36 โทรทศัน๑ LED 32 นิ้ว 11,180.00        11,180.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 025/1224 610914099655 ลว. 5 กย. 2561

37 ซํอมเครื องปรับอากาศ 43,228.00        43,228.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมํกฤษฎาการชําง หจก.เชียงใหมํกฤษฎาการชําง ราคาต ําสุด 610914097805 ลว. 5 กย. 2561

38 จ๎างเหมาบํารุงลิฟท๑ 22,470.00        22,470.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล เอลิเวเตอร๑ แอนด๑ เอน็จเีนียริ ง จํากดั บริษัท แอล เอลิเวเตอร๑ แอนด๑ เอน็จเีนียริ ง จํากดั ราคาต ําสุด 610914108105 ลว. 5 กย. 2561

39 ซํอมเครื องปรับอากาศ 12,450.00        12,450.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านรัษฎาการไฟฟา้ -แอร๑ ร๎านรัษฎาการไฟฟา้ -แอร๑ ราคาต ําสุด 054/2691 610914109625 ลว. 5 กย. 2561

40 ติดต้ังเครื องเติมอากาศ 149,800.00      149,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นไวรอนเม็นทอล แอนด๑ เอ็นจเีนียริ ง บ.เอ็นไวรอนเม็นทอล แอนด๑ เอ็นจเีนียริ ง ราคาต ําสุด 5 กย. 2561

41 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,205.00          5,205.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 610914117490 ลว. 5 กย. 2561

42 วสัดุงานบา๎นงานครัว 13,018.00        13,018.00       เฉพาะเจาะจง นายภมูินทร๑ สายวงศ๑ฝ้ัน นายภมูินทร๑ สายวงศ๑ฝ้ัน ราคาต ําสุด IV6105036 610914137279 ลว. 5 กย. 2561

43 วสัดุงานบา๎นงานครัว 4,101.00          4,385.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮงฮง ร๎านเตียเฮงฮง ราคาต ําสุด 096/4767 5 กย. 2561

44 วสัดุงานบา๎นงานครัว 2,390.00          2,570.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 2/72 5 กย. 2561

45 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 35,053.00        35,053.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 006/0279 610914179461 ลว. 5 กย. 2561

46 เหมาบริการตีเส๎นจราจร 24,000.00        24,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านท ีอาร๑ กํอสร๎าง ร๎านท ีอาร๑ กํอสร๎าง ราคาต ําสุด 610914154718 ลว. 5 กย. 2561

47 ยาบญัชีหลัก 6,634.00          6,634.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ ราคาต ําสุด 1834399 5 กย. 2561

48 ยาบญัชีหลัก 13,600.00        13,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส บริษทั เอสพเีอส ราคาต ําสุด SI14/1814451 5 กย. 2561

49 ยาบญัชีหลัก 34,050.00        34,050.00       เฉพาะเจาะจง บรษทั เอสพเีอส บรษทั เอสพเีอส ราคาต ําสุด SI14/1814455 5 กย. 2561

50 ยาบญัชีหลัก 6,540.00          6,540.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิซีน ซัพพลาย บริษทั เมดิซีน ซัพพลาย ราคาต ําสุด 61837 5 กย. 2561

51 ยาบญัชีหลัก 13,810.00        13,810.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาดิกา บริษทั ฟาร๑มาดิกา ราคาต ําสุด DIS180829-046 5 กย. 2561

52 ยาบญัชีหลัก 21,680.12        21,680.12       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑เภสัช บริษทั สหแพทย๑เภสัช ราคาต ําสุด 9110114633 5 กย. 2561

53 ยาบญัชีหลัก 37,750.00        37,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61067361 5 กย. 2561

54 ยาบญัชีหลัก 22,400.00        22,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61017777 5 กย. 2561
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55 ยาบญัชีหลัก 18,200.00        18,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61018629 5 กย. 2561

56 ยาบญัชีหลัก 70,750.00        70,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61018628 5 กย. 2561

57 ยาบญัชีหลัก 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ ราคาต ําสุด T6108/12802 5 กย. 2561

58 ยาบญัชีหลัก 10,716.00        10,716.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ ราคาต ําสุด T6108/12921 5 กย. 2561

59 ยาบญัชีหลัก 25,605.10        25,605.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327379809 5 กย. 2561

60 ยาบญัชีหลัก 15,014.78        15,014.78       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327479971 5 กย. 2561

61 ยาบญัชีหลัก 7,029.90          7,029.90         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327480715 5 กย. 2561

62 ยาบญัชีหลัก 7,490.00          7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327481378 5 กย. 2561

63 ยาบญัชีหลัก 11,235.00        11,235.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327491859 5 กย. 2561

64 ยาบญัชีหลัก 10,520.24        10,520.24       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327492088 5 กย. 2561

65 ยาบญัชีหลัก 11,941.20        11,941.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327491295 5 กย. 2561

66 เหมาบริการปรับเปลี ยนกระจกหนา๎ตําง 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน ราคาต ําสุด 1/26 610914182895 ลว. 6 กย. 2561

67 จ๎างซํอมเครื องนึ ง 14,007.37        14,007.37       เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากัด บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากัด ราคาต ําสุด 610914186388 ลว. 6 กย. 2561

68 เหมาสํุมตรวจข๎อมุลการใช๎ยา 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ ตาอินทรี นางอรวรรณ ตาอินทรี ราคาต ําสุด 6 กย. 2561

69 เหมาสํุมตรวจข๎อมุลการใช๎ยา 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง นางกนกพร ต๏ะแสนเทพ นางกนกพร ต๏ะแสนเทพ ราคาต ําสุด 6 กย. 2561

70 เหมาสํุมตรวจข๎อมุลการใช๎ยา 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวทิวสั จงใจ นายวทิวสั จงใจ ราคาต ําสุด 6 กย. 2561

71 ซอง EKG 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร๑เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก.อาร๑เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 076/3789 610914141650 ลว. 6 กย. 2561

72 ยาบญัชีหลัก 17,376.00        17,376.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มําอินโนวาํ บริษทั ฟาร๑มําอินโนวาํ ราคาต ําสุด 6106787 6 กย. 2561

73 ยาบญัชีหลัก 12,163.00        12,163.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มําอินโนวาํ บริษทั ฟาร๑มําอินโนวาํ ราคาต ําสุด 6107288 6 กย. 2561

74 ยาบญัชีหลัก 12,600.00        12,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิชัน บริษทั ยูนิชัน ราคาต ําสุด 2310117472 6 กย. 2561

75 ยาบญัชีหลัก 13,696.00        13,696.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีเอ็ล เอช เทรดด้ิง บริษทั บ ีเอ็ล เอช เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 1061021052 6 กย. 2561

76 ยาบญัชีหลัก 23,400.00        23,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พลอสฟาร๑มํา บริษทั พลอสฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 2018082330 6 กย. 2561

77 ยาบญัชีหลัก 13,800.00        13,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พลอสฟาร๑มํา บริษทั พลอสฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 2018090615 6 กย. 2561
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78 ยาบญัชีหลัก 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พลอสฟาร๑มํา บริษทั พลอสฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 2018082150 6 กย. 2561

79 ยาบญัชีหลัก 19,613.10        19,613.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162417314 6 กย. 2561

80 ยาบญัชีหลัก 75,627.60        75,627.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162422577 6 กย. 2561

81 ยาบญัชีหลัก 44,298.00        44,298.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มาซีคอล บริษทั สยามฟาร๑มาซีคอล ราคาต ําสุด 1180809521 6 กย. 2561

82 ยาบญัชีหลัก 10,710.70        10,710.70       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162418682 6 กย. 2561

83 ยาบญัชีหลัก 16,200.00        16,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020006009 6 กย. 2561

84 ยาบญัชีหลัก 5,284.00          5,284.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020006024 6 กย. 2561

85 ยาบญัชีหลัก 26,400.00        26,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020006071 6 กย. 2561

86 ยาบญัชีหลัก 57,242.00        57,242.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020005974 6 กย. 2561

87 ยาบญัชีหลัก 7,237.20          7,237.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020005542 6 กย. 2561

88 ยาบญัชีหลัก 143,970.00      143,970.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020005840 6 กย. 2561

89 ยาบญัชีหลัก 3,200.00          3,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ ราคาต ําสุด 18180824071 6 กย. 2561

90 วสัดุทนัตกรรม 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 25190 7 กย. 2561

91 ยาบญัชีหลัก 1,700.00          1,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทอง บริษทั ธงทอง ราคาต ําสุด 61070295 7 กย. 2561

92 ยาบญัชีหลัก 12,080.00        12,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทอง บริษทั ธงทอง ราคาต ําสุด 61090121 7 กย. 2561

93 ยาบญัชีหลัก 13,200.00        13,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บรูพาโอสถ บริษทั บรูพาโอสถ ราคาต ําสุด DH6101434 7 กย. 2561

94 ยาบญัชีหลัก 3,010.00          3,010.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บรูพาโอสถ บริษทั บรูพาโอสถ ราคาต ําสุด DB6100569
7 กย. 2561

95 ยาบญัชีหลัก 20,400.00        20,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนแมนู จํากัด บริษทั โมเดอนแมนู จํากัด ราคาต ําสุด 610924 7 กย. 2561

96 ยาบญัชีหลัก 49,800.00        49,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอน ฟาร๑มํา บริษทั โมเดอน ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 61081852 7 กย. 2561

97 ยาบญัชีหลัก 10,518.00        10,518.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค บริษทั แอตแลนติค ราคาต ําสุด 61023149 7 กย. 2561

98 ยาบญัชีหลัก 5,940.00          5,940.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด บริษทั พรีเมด ราคาต ําสุด 610800406 7 กย. 2561

99 ยาบญัชีหลัก 4,650.00          4,650.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ เอ็น บี บริษทั เอ เอ็น บี ราคาต ําสุด 8370180396 7 กย. 2561
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100 ยาบญัชีหลัก 2,352.00          2,352.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วทิยาศรม บริษทั วทิยาศรม ราคาต ําสุด 30620014 7 กย. 2561

101 ยาบญัชีหลัก 3,700.00          3,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พาต๎าแลบ บริษทั พาต๎าแลบ ราคาต ําสุด 8081090 7 กย. 2561

102 ยาบญัชีหลัก 6,441.40          6,441.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 11624117313 7 กย. 2561

103 ยาบญัชีหลัก 40,446.00        40,446.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162421680 7 กย. 2561

104 ยาบญัชีหลัก 13,300.00        13,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มินํา บริษทั ฟาร๑มินํา ราคาต ําสุด 61314664 8 กย. 2561

105 ยาบญัชีหลัก 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มินํา บริษทั ฟาร๑มินํา ราคาต ําสุด 61314970 8 กย. 2561

106 ยาบญัชีหลัก 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มินํา บริษทั ฟาร๑มินํา ราคาต ําสุด 61314665 8 กย. 2561

107 วสัดุสํานักงาน 1,220.00          1,220.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6104889 10 กย. 2561

108 วสัดุงานบา๎นงานครัว 709.00             709.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านยากัตซิงห๑ ร๎านยากัตซิงห๑ ราคาต ําสุด 10 กย. 2561

109 วสัดุสํานักงาน 1,030.00          1,030.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6104891 10 กย. 2561

110 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162531072 10 กย. 2561

111 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,760.00        25,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6108739 10 กย. 2561

112 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมเทค เฮลแคร๑ จํากัด บริษทั เคมเทค เฮลแคร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 18-093372 10 กย. 2561

113 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162464561 10 กย. 2561

114 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12,840.00        12,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327484426 10 กย. 2561

115 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 15,536.40        15,536.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327446917 10 กย. 2561

116 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด ราคาต ําสุด AM6108/182 10 กย. 2561

117 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,550.00        10,550.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV6108/0465 10 กย. 2561

118 รถเข็นปนู 6,560.00          6,560.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านภาณุภณัฑ๑ ร๎านภาณุภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 61091424048 ลว. 11 กย. 2561

119 น้ํายาล๎างมือ 1,760.00          1,760.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร๑ สตางร๑ โอ เอ หจก.โฟร๑ สตางร๑ โอ เอ ราคาต ําสุด 149/018 11 กย. 2561

120 ติดต้ังผัดลมดูดอากาศ 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 3/2 11 กย. 2561

121 วสัดุคอมพวิเตอร๑ 2,732.00          2,732.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6105126 11 กย. 2561

122 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,160.00        20,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/084713 11 กย. 2561
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123 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,300.00        27,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/094753 11 กย. 2561

124 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,720.00          6,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/084429 11 กย. 2561

125 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 24,340.00        24,340.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/084667 11 กย. 2561

126 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 60,704.20        60,704.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327540193 11 กย. 2561

127 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 15,490.00        15,490.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเอสซ๑เทรดด้ิง บริษทั ดีเอสซ๑เทรดด้ิง ราคาต ําสุด DHC6108142 11 กย. 2561

128 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 615893 11 กย. 2561

129 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,800.00        20,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 615737 11 กย. 2561

130 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,200.00          7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV18009057 11 กย. 2561

131 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,920.00          4,920.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั พ ีเอส ฮอสปทิอล ซัพ
พลาย

บริษทั พ ีเอส ฮอสปทิอล ซัพ
พลาย

ราคาต ําสุด 612509 11 กย. 2561

132 วสัดุทนัตกรรม 6,830.00          6,830.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นูโวเด็นท๑ บริษทั นูโวเด็นท๑ ราคาต ําสุด IV6108373 11 กย. 2561

133 เหมาโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวติัผ๎ูปว่ย 70,000.00        70,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โกทวูนิ โซลูชั นส๑ จํากัด บริษทั โกทวูนิ โซลูชั นส๑ จํากัด ราคาต ําสุด 610914376381 ลว. 12 กย. 
2561

134 วสัดุทนัตกรรม 6,200.00          6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ ราคาต ําสุด 611010645 12 กย. 2561

135 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21,500.00        21,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากัด บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากัด ราคาต ําสุด SC61090054 13 กย. 2561

136 วสัดุชันสูตร 31,600.00        31,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด ราคาต ําสุด D61-01457 13 กย. 2561

137 วสัดุชันสูตร 80,400.00        80,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด ราคาต ําสุด MG6109-0203 13 กย. 2561

138 วสัดุชันสูตร 96,805.00        96,805.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV6109-0385 13 กย. 2561

139 วสัดุชันสูตร 88,388.00        88,388.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV6109-078 13 กย. 2561

140 วสัดุชันสูตร 18,450.00        18,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด ราคาต ําสุด 6109065 13 กย. 2561

141 วสัดุชันสูตร 44,028.00        44,028.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN 1808-032 13 กย. 2561

142 วสัดุชันสูตร 6,160.00          6,160.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 6109-0510 13 กย. 2561

143 วสัดุชันสูตร 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด ราคาต ําสุด 201809-1008 13 กย. 2561

144 พรมดักฝุ่น 28,000.00        28,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ลําปาง แอล.ซี.ซัพพลาย หจก.ลําปาง แอล.ซี.ซัพพลาย ราคาต ําสุด 2561-0900009 610914379191 ลว. 14 กย. 
2561

145 เหมาบริการ BMS-HosXP 19,855.00        19,855.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต๑แวร๑ บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต๑แวร๑ ราคาต ําสุด IV6109081 610914378464 ลว. 14 กย. 
2561
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146 ติดต้ังระบบ Pip line 259,560.00      259,560.00     เฉพาะเจาะจง หจก. เบสท๑ เมดิคอล หจก. เบสท๑ เมดิคอล ราคาต ําสุด 14 กย. 2561

147 ไฟฉุกเฉิน 13,200.00        13,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 026/1275 610914383976 ลว. 14 กย. 
2561

148 ซํอมแซมโซฟา 53,800.00        53,800.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านณัฐพรผํามําน ร๎านณัฐพรผํามําน ราคาต ําสุด 610914385317 ลว. 14 กย. 
2561

149 ซํอม คงการแพทย๑ ชุดสวาํนเจาะกระดูก 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร๑ เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด บริษัท ฟิวเจอร๑ เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด ราคาต ําสุด 610914387212 ลว. 14 กย. 
2561

150 เหมาบริการปรับปรุงห๎องน้ํา 245,000.00      245,000.00     เฉพาะเจาะจง ร๎าน ท ีอาร๑ กํอสร๎าง ร๎าน ท ีอาร๑ กํอสร๎าง ราคาต ําสุด 2/24 61097373919 ลว. 14 กย. 2561

151 เหมาบริการปรับปรุงห๎องคลอด 232,000.00      232,000.00     เฉพาะเจาะจง ร๎าน ท ีอาร๑ กํอสร๎าง ร๎าน ท ีอาร๑ กํอสร๎าง ราคาต ําสุด 2/23 61097379041 ลว. 14 กย. 2561

152 ถมหนิคลุก 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎าน ท ีอาร๑ กํอสร๎าง ร๎าน ท ีอาร๑ กํอสร๎าง ราคาต ําสุด 1/26 610914395685 ลว. 14 กย. 
2561

153 เปลี ยนสแนมปท์ี ปงัแดด 2,700.00          2,700.00         เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน ราคาต ําสุด 1/27 14 กย. 2561

154 โซํโยงเสา 2,112.00          2,112.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางชัยยา ร๎านลําปางชัยยา ราคาต ําสุด 104/5190 14 กย. 2561

155 ซํอมรถยนต๑ 2,825.00          2,825.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญมอเตอร๑เชียงใหมํจํากัด บริษัท เจริญมอเตอร๑เชียงใหมํจํากัด ราคาต ําสุด F-P00547 14 กย. 2561

156 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส วายเอ็น เมดิค จํากัด บริษทั เอส วายเอ็น เมดิค จํากัด ราคาต ําสุด IV6100011 14 กย. 2561

157 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พที ีเมด จํากัด บริษทั พที ีเมด จํากัด ราคาต ําสุด IV610303 14 กย. 2561

158 วสัดุทนัตกรรม 35,584.00        35,584.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีทนัตเวช บริษทั เอสดีทนัตเวช ราคาต ําสุด 1809-A04599 14 กย. 2561

159 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162542449 17 กย. 2561

160 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,040.00        27,040.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 6109149 17 กย. 2561

161 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,760.00        25,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 6109088 17 กย. 2561

162 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,613.50          8,613.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610902533 17 กย. 2561

163 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,728.50          2,728.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610806117 17 กย. 2561

164 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11,890.00        11,890.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV 6109/0201 17 กย. 2561

165 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV 6109/0045 17 กย. 2561

166 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,550.00          1,550.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV 6109/0025 17 กย. 2561

167 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV 6109/0113 17 กย. 2561

168 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,630.00          9,630.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327553564 17 กย. 2561
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169 วสัดุทนัตกรรม 4,475.00          4,475.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑พเีด๎นท๑ บริษทั วอีาร๑พเีด๎นท๑ ราคาต ําสุด 141080396 17 กย. 2561

170 วสัดุทนัตกรรม 12,540.00        12,540.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร บริษทั ชูมิตร ราคาต ําสุด IN61082095 17 กย. 2561

171 วสัดุทนัตกรรม 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เซียงไฮ๎ หจก. เซียงไฮ๎ ราคาต ําสุด BB256108/01042 17 กย. 2561

172 วสัดุชันสูตร 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็นจี โปรเกรสซัฟ จํากัด บริษทั เอ็นจี โปรเกรสซัฟ จํากัด ราคาต ําสุด 484/61 17 กย. 2561

173 วสัดุชันสูตร 13,000.00        13,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV 61-1436 17 กย. 2561

174 วสัดุชันสูตร 19,400.00        19,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV 61-1440 17 กย. 2561

175 วสัดุชันสูตร 79,500.00        79,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6108-122 17 กย. 2561

176 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 14,600.00        14,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ออทนิเมด จํากัด บริษทั ออทนิเมด จํากัด ราคาต ําสุด G 6587 18 กย. 2561

177 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,720.00          6,720.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IVL6109/0156 18 กย. 2561

178 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,310.52        10,310.52       เฉพาะเจาะจง บริษทั จอห๑นสันแอนด๑ จอห๑นสัน บริษทั จอห๑นสันแอนด๑ จอห๑นสัน ราคาต ําสุด 975363442 18 กย. 2561

179 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,310.52        10,310.52       เฉพาะเจาะจง บริษทั จอห๑นสันแอนด๑ จอห๑นสัน บริษทั จอห๑นสันแอนด๑ จอห๑นสัน ราคาต ําสุด 975362936 18 กย. 2561

180 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,260.00          3,260.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จอห๑นสันแอนด๑ จอห๑นสัน บริษทั จอห๑นสันแอนด๑ จอห๑นสัน ราคาต ําสุด BR26109/000016 18 กย. 2561

181 สต๊ิกเกอร๑จํายกลาง 24,500.00        24,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.ท.ี พ.ีอินเตอร๑เมดิคอล บริษทั เอ.ท.ี พ.ีอินเตอร๑เมดิคอล ราคาต ําสุด 61/720 610914482922 ลว. 19 กย. 
2561

182 เวชภณัพ๑มิใชํยา 48,770.00        48,770.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิปาเมด จํากัด บริษทั สคิปาเมด จํากัด ราคาต ําสุด Bl6109-00093 19 กย. 2561

183 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 39,920.00        39,920.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL 61-09/471 19 กย. 2561

184 วสัดุทนัตกรรม 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นตัล วชิั น บริษทั เด็นตัล วชิั น ราคาต ําสุด IV6101074 19 กย. 2561

185 วสัดุชันสูตร 39,750.00        39,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6109-0541 19 กย. 2561

186 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 28,900.00        28,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิปาเมด จํากัด บริษทั สคิปาเมด จํากัด ราคาต ําสุด BL6109-00104 20 กย. 2561

187 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13,440.00        13,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/095005 20 กย. 2561

188 เวชภณัพ๑มิใชํยา 20,160.00        20,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/094934 20 กย. 2561

189 ปา้ยจราจร 46,150.00        46,150.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านปวัแอดเวอร๑ไทซึ ง ร๎านปวัแอดเวอร๑ไทซึ ง ราคาต ําสุด 6109144483659 ลว. 21 กย. 2561

190 ย๎ายเครื องปรับอากาศ 9,700.00          9,700.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัษฎาการไฟฟา้ -แอร๑ ร๎านรัษฎาการไฟฟา้ -แอร๑ ราคาต ําสุด 054/2699 610914485532 ลว. 21 กย. 
2561

191 เหมาบริการตรวจเซคบํารุงเครื องนึ ง 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นําววิฒัน๑การชําง (1992) จํากัด บริษัท นําววิฒัน๑การชําง (1992) จํากัด ราคาต ําสุด 610914481145 ลว. 21 กย. 
2561
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192 ติดต้ังลูกลอยไฟฟา้ 4,900.00          4,900.00         เฉพาะเจาะจง นายวรีภทัร งามสม นายวรีภทัร งามสม ราคาต ําสุด 01/001 21 กย. 2561

193 ชุดกระดิ ง 345.00             345.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 21 กย. 2561

194 เหมาบริการล๎างบอํบําบดั 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ๑ เมืองมาหล๎า นายณัฐพงษ๑ เมืองมาหล๎า ราคาต ําสุด 610914560252 ลว. 21 กย. 
2561

195 เหมาบริการล๎างบอํไขมัน 10,584.00        10,584.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสายสุรีย๑ แก๎วบญุเรือง นางสาวสายสุรีย๑ แก๎วบญุเรือง ราคาต ําสุด 610914560133 ลว. 21 กย. 
2561

196 เหมาบริการยา๎ยเครื องปรับอากาศ 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัษฎาการไฟฟา้ -แอร๑ ร๎านรัษฎาการไฟฟา้ -แอร๑ ราคาต ําสุด 610914488432 ลว. 21 กย. 
2561

197 เครื องสแกนลายนิ้วมือ 34,002.00        34,002.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เค แอนด๑ เอ็น เน็ทเวร์ิด หจก.เค แอนด๑ เอ็น เน็ทเวร์ิด ราคาต ําสุด 18-006 610914561587 ลว. 21 กย. 
2561

198 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 35,100.00        35,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV 061003357 21 กย. 2561

199 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,914.80          9,914.80         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162524103 21 กย. 2561

200 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,900.00          9,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วากัส เมดิเซีย บริษทั วากัส เมดิเซีย ราคาต ําสุด 610908 21 กย. 2561

201 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,040.00          7,040.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร๑ ซัพพอร๑ต หจก.วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 614686 21 กย. 2561

202 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12,840.00        12,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327564593 21 กย. 2561

203 วสัดุทนัตกรรม 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทนัตสยาม บริษทั ทนัตสยาม ราคาต ําสุด I.6109/0445 21 กย. 2561

204 เชําระบบ PACS ป ี62 499,992.00      499,992.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีจซี เฮลท๑แคร๑ จํากัด บริษทั บเีจซี เฮลท๑แคร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 24 กย. 2561

205 เหมาบริการจํากัดขยะติดเชื้อ 500,000.00      500,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ส.เรืองโรจน๑ บริษทั ส.เรืองโรจน๑ ราคาต ําสุด 24 กย. 2561

206 ฮ๏อกซิเจน 500,000.00      500,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด๎ บริษทั ลินเด๎ ราคาต ําสุด 24 กย. 2561

207 น้ําดื ม ป ี62 100,000.00      100,000.00     เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําดื มนิวสตาร๑ ร๎านน้ําดื มนิวสตาร๑ ราคาต ําสุด 24 กย. 2561

208 ถํายเอกสาร ป ี62 200,000.00      200,000.00     เฉพาะเจาะจง ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ราคาต ําสุด 24 กย. 2561

209 น้ํามัน ป ี62 450,000.00      450,000.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ๑การเกษตรเกาะคา สหกรณ๑การเกษตรเกาะคา ราคาต ําสุด 610914567250 ลว. 24 กย. 
2561

210 แกส็ถงัใหญํ ขนาด 48 ก.ก. ปี 62 300,000.00      300,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ท.ีไอ.จ.ีลําปางอ๏อกซิเยน หจก. ท.ีไอ.จ.ีลําปางอ๏อกซิเยน ราคาต ําสุด 610914566544 ลว. 24 กย. 
2561

211 น้ํามัน สสอ. ป ี62 78,000.00        78,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ๑การเกษตรเกาะคา สหกรณ๑การเกษตรเกาะคา ราคาต ําสุด 610914561718 ลว. 24 กย. 
2561

212 เหมาบริการ INTERNET ปี 62 70,620.00        70,620.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท คอร๑เปเรชั น จํากัด บริษทั กสท คอร๑เปเรชั น จํากัด ราคาต ําสุด 610914559287  ลว 24 กย. 
2561

213 เหมาบริการ INTERNET ปี 62 15,408.00        15,408.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปิ้ลท ีจํากัด บริษทั ทริปเปิ้ลท ีจํากัด ราคาต ําสุด 610914559781 ลว. 24 กย. 
2561

214 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 22,470.00        22,470.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327601955 25 กย. 2561
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215 วสัดุทนัตกรรม 2,880.00          2,880.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทนัตสยาม บริษทั ทนัตสยาม ราคาต ําสุด ณ.6109/0443 25 กย. 2561

216 วัสดุงานบ๎านงานครัว 39,332.00        39,332.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านอัยยา อินเตอร๑เทรดด้ิง จํากัด ร๎านอัยยา อินเตอร๑เทรดด้ิง จํากัด ราคาต ําสุด 610914648039 ลว. 26 กย. 
2561

217 เวชภณัพ๑มิใชํยา 8,925.00          8,925.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162546156 26 กย. 2561

218 เวชภณัพ๑มิใชํยา 14,400.00        14,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โฟว๑สตาร๑ โอเอ หจก.โฟว๑สตาร๑ โอเอ ราคาต ําสุด 149/042 27 กย. 2561

219 เวชภณัพ๑มิใชํยา 4,475.00          4,475.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/465 27 กย. 2561

220 เวชภณัพ๑มิใชํยา 2,700.00          2,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/462 27 กย. 2561

221 เวชภณัพ๑มิใชํยา 8,445.00          8,445.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/444 27 กย. 2561

222 เวชภณัพ๑มิใชํยา 3,705.00          3,705.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/436 27 กย. 2561

223 เวชภณัพ๑มิใชํยา 3,590.00          3,590.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/498 27 กย. 2561

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
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224 ฟนัปลอม 253,448.00      253,448.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ๏กซาซีแลม บริษทั เอ๏กซาซีแลม ราคาต ําสุด Cmbi-1808-000485 28 กย. 2561

23 -                  เฉพาะเจาะจง 0 ราคาต ําสุด
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ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

เลขที่ใบส่งของ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง
1 เครื องตัดหญ๎า 8,700.00          8,700.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางอนันตภณัฑ๑ ร๎านลําปางอนันตภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 610814003872 ลว. 1 สค. 2561

2 จ๎างเหมาทําความสะอาด 32,800.00        32,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหมํธรี บริษทั เชียงใหมํธรี ราคาต ําสุด 610814009876 ลว. 1 สค. 2561

3 บํารุงรักษาเครื องอัดอากาศ 91,592.00        91,592.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เบสท๑ เมดิคอล หจก.เบสท๑ เมดิคอล ราคาต ําสุด 610814014565 ลว. 1 สค. 2560

4 เครื องปรับอากาศ 89,400.00        89,400.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านรัษฎาการไฟฟา้ -แอร๑ ร๎านรัษฎาการไฟฟา้ -แอร๑ ราคาต ําสุด 610814018822 ลว. 1 สค. 2561

5 จ๎างเหมาร้ือถอนและปูกระเบื้อง 17,600.00        17,600.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 610814019819 ลว. 1 สค. 2561

6 จา๎งเหมาร้ือถอนสนามเปตอง 13,000.00        13,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน ราคาต ําสุด 610814022088 ลว. 1 สค. 2561

7 จา๎งเหมายอ๎ายเครื องเลํนเด็ก 11,500.00        11,500.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน ราคาต ําสุด 610814022245 ลว. 1 สค. 2561

8 เครื องปรับอากาศ 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านรัษฎาการไฟฟา้ -แอร๑ ร๎านรัษฎาการไฟฟา้ -แอร๑ ราคาต ําสุด 610814022382 ลว. 1 สค. 2561

9 น้ํากลั น 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 1 สค. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
โรงพยาบาลเกาะคา



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย
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10 ปา้ยสต๊ิกเกอร๑ 2,530.00          2,530.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 006/0265 1 สค. 2561

11 สบูํเหลวล๎างมือ 2,200.00          2,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร๑สตาร๑ โอเอ หจก.โฟร๑สตาร๑ โอเอ ราคาต ําสุด 148/054 1 สค. 2561

12 วสัดุงานบา๎นงานครัว 2,080.00          2,080.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 2/68 1 สค. 2561

13 วสัดุงานบา๎นงานครัว 6,520.00          6,520.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮงฮง ร๎านเตียเฮงฮง ราคาต ําสุด 096/4763 610814054818 ลว. 1 สค. 2561

14 วสัดุงานบา๎นงานครัว 13,962.00        13,962.00       เฉพาะเจาะจง นายภมูินทร๑ สายวงค๑ฝ้ัน นายภมูินทร๑ สายวงค๑ฝ้ัน ราคาต ําสุด PM61080001 610814053920 ลว. 1 สค. 2561

15 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV 6100295 1 สค. 2561

16 จา๎งเหมาปรับปรุงห๎องอัดอากาศ 49,251.07        49,251.07       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน ราคาต ําสุด 610814083250 ลว. 6 สค. 2561

17 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162308539 2 สค. 2561

18 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,410.00          6,410.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ดีเอชซี เทรดด้ิง หจก. ดีเอชซี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด DHC6107116 2 สค. 2561

19 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,440.00          4,440.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ดีเอชซี เทรดด้ิง หจก. ดีเอชซี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด DHC61060466 2 สค. 2561

20 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11,300.00        11,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 613386 2 สค. 2561

21 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,600.00          1,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 61392 2 สค. 2561

22 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 15,160.00        15,160.00       เฉพาะเจาะจง หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 613093 2 สค. 2561

23 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,568.00          2,568.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162220354 2 สค. 2561

24 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,868.50          4,868.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 2150773116 2 สค. 2561

25 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 24,800.00        24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV18007015 2 สค. 2561

26 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,500.00        10,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV18007234 2 สค. 2561

27 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,600.00          6,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV18006471 2 สค. 2561

28 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,720.00          6,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มาเก็ตต้ิง อินเทลลิเจนท๑ บริษทั มาเก็ตต้ิง อินเทลลิเจนท๑ ราคาต ําสุด IV18/07/0353 2 สค. 2561

29 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,735.00          3,735.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/359 2 สค. 2561

30 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,260.00          2,260.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/309 2 สค. 2561

31 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,320.00          8,320.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/351 2 สค. 2561

32 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,815.00          5,815.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/358 2 สค. 2561
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33 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,490.00          5,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/314 2 สค. 2561

34 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162324923 3 สค. 2561

35 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162324939 3 สค. 2561

36 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,489.44          1,489.44         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610705513 3 สค. 2561

37 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,632.20          2,632.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610704077 3 สค. 2561

38 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,168.10          5,168.10         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610704153 3 สค. 2561

39 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,819.00          1,819.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610700140 3 สค. 2561

40 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,978.88          2,978.88         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610603446 3 สค. 2561

41 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 15,800.00        15,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL 61-07/231 3 สค. 2561

42 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,880.00          7,880.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL 61-06/658 3 สค. 2561

43 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 15,800.00        15,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL61-07/837 3 สค. 2561

44 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,200.00          2,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL 61-07/682
3 สค. 2561

45 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,050.00          5,050.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL 61-07/082 3 สค. 2561

46 ซํอมเก๎าอ็ 150.00             150.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 5/1 6 สค. 2561

47  วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 102.00             102.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 4/5 6 สค. 2561

48 ซํอมแอมปข์ยายเสียง 650.00             650.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านชุมพลเทรดด้ิง ร๎านชุมพลเทรดด้ิง ราคาต ําสุด 04/0190 6 สค. 2561

49 จา๎งเหมาปรับปรุงติดต๎งระบบไฟฟ้า 30,364.37        30,364.37       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์อํอนหวาน ราคาต ําสุด 610814102021 ลว. 6 สค.2561

50 ซํอมเครื องตัดหญ๎า 1,551.50          1,551.50         เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางอนันตภณัฑ๑ ร๎านลําปางอนันตภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 078/3870 6 สค. 2561

51 จา๎งเหมาร้ือถอนและปรับปรุงทางลาด 98,200.00        98,200.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 610814102278 ลว. 6 สค. 2561

52 จ๎างทํากระเปา๋เผ๎า 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 610814102440 ลว. 6 สค. 2561

53 วสัดุงสํานักงาน 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สวทิช๑ เวลิด๑ ไวด๑ โปรดักส๑ หจก.สวทิช๑ เวลิด๑ ไวด๑ โปรดักส๑ ราคาต ําสุด 610814123027 ลว. 6 สค. 2561

54 วสัดุสํานักงาน 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 610814103771 ลว. 6 สค. 2561
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55 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162348184 6 สค. 2561

56 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162348195 6 สค. 2561

57 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 26,720.00        26,720.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6107396 6 สค. 2561

58 ยาในบญัชียาหลัก 5,620.00          5,620.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ บริษทั ธงทองโอสถ ราคาต ําสุด TH6108/0170 6 สค. 2561

59 ยาในบญัชียาหลัก 7,780.00          7,780.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเวอร๑แซล บริษทั ยูนิเวอร๑แซล ราคาต ําสุด 611780 6 สค. 2561

60 ยาในบญัชียาหลัก 5,800.00          5,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส บริษทั เอสพเีอส ราคาต ําสุด SI14/1810708 6 สค. 2561

61 ยาในบญัชียาหลัก 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส บริษทั เอสพเีอส ราคาต ําสุด SI14/1810832 6 สค. 2561

62 ยาในบญัชียาหลัก 25,460.00        25,460.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส บริษทั เอสพเีอส ราคาต ําสุด SI14/1812566 6 สค. 2561

63 ยาในบญัชียาหลัก 33,840.00        33,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส บริษทั เอสพเีอส ราคาต ําสุด SL14/1812280 6 สค. 2561

64 ยาในบญัชียาหลัก 1,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบเีอส บริษทั แอลบเีอส ราคาต ําสุด 595186 6 สค. 2561

65 ยาในบญัชียาหลัก 1,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบเีอส บริษทั แอลบเีอส ราคาต ําสุด 588954 6 สค. 2561

66 ยาในบญัชียาหลัก 14,509.20        14,509.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327294031 6 สค. 2561

67 ยาในบญัชียาหลัก 5,885.00          5,885.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327180934 6 สค. 2561

68 ยาในบญัชียาหลัก 13,375.00        13,375.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327135777 6 สค. 2561

69 ยาในบญัชียาหลัก 7,029.90          7,029.90         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327250879 6 สค. 2561

70 ยาในบญัชียาหลัก 5,350.00          5,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327199294 6 สค. 2561

71 ยาในบญัชียาหลัก 39,571.28        39,571.28       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327246954 6 สค. 2561

72 ยาในบญัชียาหลัก 22,791.00        22,791.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327250809 6 สค. 2561

73 ยาในบญัชียาหลัก 7,200.00          7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ บริษทั มาสุ ราคาต ําสุด 154645 6 สค. 2561

74 ยาในบญัชียาหลัก 14,000.00        14,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ บริษทั มาสุ ราคาต ําสุด 155239 6 สค. 2561

75 ยาในบญัชียาหลัก 10,800.00        10,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ บริษทั มาสุ ราคาต ําสุด 155250 6 สค. 2561

76 ยาในบญัชียาหลัก 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเอฟดี บริษทั ไทยเอฟดี ราคาต ําสุด H610824 6 สค. 2561

77 ยาในบญัชียาหลัก 4,080.00          4,080.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงไทยเมดิคอล บริษทั แสงไทยเมดิคอล ราคาต ําสุด A-060870/61 6 สค. 2561
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78 ยาในบญัชียาหลัก 34,891.00        34,891.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 611083240 6 สค. 2561

79 ยาในบญัชียาหลัก 56,000.00        56,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ บริษทั เมดไลน๑ ราคาต ําสุด
10318070045
8

6 สค. 2561

80 ยาในบญัชียาหลัก 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ บริษทั เมดไลน๑ ราคาต ําสุด
10518070020
5

6 สค. 2561

81 ยาในบญัชียาหลัก 2,200.00          2,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคโครฟาร๑แลบ บริษทั แมคโครฟาร๑แลบ ราคาต ําสุด ML18070796 6 สค. 2561

82 ยาในบญัชียาหลัก 36,380.00        36,380.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอโรแคร๑ บริษทั แอโรแคร๑ ราคาต ําสุด 0016019 6 สค. 2561

83 ยาในบญัชียาหลัก 23,168.00        23,168.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มําอิโนวา บริษทั ฟาร๑มําอิโนวา ราคาต ําสุด 6105565 6 สค. 2561

84 ยาในบญัชียาหลัก 6,200.00          6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 23205 6 สค. 2561

85 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 614906 7 สค. 2561

86 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 613746 7 สค. 2561

87 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 614238 7 สค. 2561

88 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 18,600.00        18,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 614541 7 สค. 2561

89 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 19,950.00        19,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 61/073511 7 สค. 2561

90 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,150.00        10,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 61/073723 7 สค. 2561

91 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,720.00          6,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 61/073896 7 สค. 2561

92 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,080.00        10,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 61/073944 7 สค. 2561

93 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13,440.00        13,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 61/083989 7 สค. 2561

94 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,600.00          1,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV 6107/0289 7 สค. 2561

95 ยาในบญัชียาหลัก 6,300.00          6,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม บริษทั โปลิฟาร๑ม ราคาต ําสุด IVU-61025558 7 สค. 2561

96 ยาในบญัชียาหลัก 5,850.00          5,850.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม บริษทั โปลิฟาร๑ม ราคาต ําสุด IVU-61026617 7 สค. 2561

97 ยาในบญัชียาหลัก 5,580.00          5,580.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม บริษทั โปลิฟาร๑ม ราคาต ําสุด IVU-61023604 7 สค. 2561

98 ยาในบญัชียาหลัก 10,160.00        10,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม บริษทั โปลิฟาร๑ม ราคาต ําสุด IVU-61025164 7 สค. 2561

99 ยาในบญัชียาหลัก 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ ราคาต ําสุด T6108/10103 7 สค. 2561

100 ยาในบญัชียาหลัก 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ ราคาต ําสุด T6108/11181 7 สค. 2561
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101 ยาในบญัชียาหลัก 10,516.00        10,516.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ ราคาต ําสุด T6107/12418 7 สค. 2561

102 ยาในบญัชียาหลัก 3,660.00          3,660.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั กองควบคุมวตัถุเสพติด บริษทั กองควบคุมวตัถุเสพติด ราคาต ําสุด ช.61/10853 7 สค. 2561

103 ยาในบญัชียาหลัก 78,239.02        78,239.02       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020004914 7 สค. 2561

104 ยาในบญัชียาหลัก 13,100.00        13,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020005231 7 สค. 2561

105 ยาในบญัชียาหลัก 4,032.00          4,032.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 61281777 7 สค. 2561

106 ยาในบญัชียาหลัก 2,600.00          2,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 61284191 7 สค. 2561

107 ยาในบญัชียาหลัก 36,000.00        36,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอสถอินเตอร๑ บริษทั โอสถอินเตอร๑ ราคาต ําสุด 18BU10783 7 สค. 2561

108 ยาในบญัชียาหลัก 14,000.00        14,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เยนเนอร๑ราลดร๊ักเฮาส๑ บริษทั เยนเนอร๑ราลดร๊ักเฮาส๑ ราคาต ําสุด 0413771 7 สค. 2561

109 ยาในบญัชียาหลัก 435.00             435.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เยนเนอร๑ราลดร๊ักเฮาส๑ บริษทั เยนเนอร๑ราลดร๊ักเฮาส๑ ราคาต ําสุด 0413770 7 สค. 2561

110 ยาในบญัชียาหลัก 4,237.20          4,237.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยาม บริษทั สยาม ราคาต ําสุด 1180702358 7 สค. 2561

111 ยาในบญัชียาหลัก 44,469.20        44,469.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั สยาม บริษทั สยาม ราคาต ําสุด 1180707572 7 สค. 2561

112 ยาในบญัชียาหลัก 70,620.00        70,620.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สยาม บริษทั สยาม ราคาต ําสุด 1180708863 7 สค. 2561

113 ยาในบญัชียาหลัก 4,400.00          4,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร๑ม บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร๑ม ราคาต ําสุด 180800339 7 สค. 2561

114 ยาในบญัชียาหลัก 21,250.20        21,250.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162217683 7 สค. 2561

115 ยาในบญัชียาหลัก 14,509.20        14,509.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162217089 7 สค. 2561

116 ยาในบญัชียาหลัก 26,150.80        26,150.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162216691 7 สค. 2561

117 ยาในบญัชียาหลัก 36,979.20        36,979.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162182108 7 สค. 2561

118 ยาในบญัชียาหลัก 21,158.18        21,158.18       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161806117 7 สค. 2561

119 ยาในบญัชียาหลัก 51.488.40 51.488.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162280688 7 สค. 2561

120 ยาในบญัชียาหลัก 8,030.00          8,030.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จรูญเภสัช บริษทั จรูญเภสัช ราคาต ําสุด IV61070362
7 สค. 2561

121 ยาในบญัชียาหลัก 34,286.00        34,286.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV612248 7 สค. 2561

122 ยาในบญัชียาหลัก 8,550.00          8,550.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6122239 7 สค. 2561
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123 ยาในบญัชียาหลัก 23,300.00        23,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6121708 7 สค. 2561

124 ยาในบญัชียาหลัก 34,360.00        34,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6120890 7 สค. 2561

125 ยาในบญัชียาหลัก 2,109.72          2,109.72         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162218745 7 สค. 2561

126 ยาในบญัชียาหลัก 16,242.60        16,242.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162250790 7 สค. 2561

127 ยาในบญัชียาหลัก 7,200.00          7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พเีอ็มแอล บริษทั พเีอ็มแอล ราคาต ําสุด SIS180627-029 7 สค. 2561

128 ยาในบญัชียาหลัก 78,000.00        78,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส บริษทั ไบโอวาลิส ราคาต ําสุด IV1811905 7 สค. 2561

129 วสัดุงานบา๎นงานครัว 3,519.00          3,519.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร๑ จํากัด บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด ORVC610814P010001 8 สค. 2561

130 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,610.00        27,610.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิปาเมด บริษทั สคิปาเมด ราคาต ําสุด BL6108-00008 8 สค. 2561

131 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,778.00          5,778.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑ม บริษทั ดีทแฮล๑ม ราคาต ําสุด 5447557514 8 สค. 2561

132 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11,556.00        11,556.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑ม บริษทั ดีทแฮล๑ม ราคาต ําสุด 5447554596 8 สค. 2561

133 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,250.00          3,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั กองควบคุมวตัถุเสพติด บริษทั กองควบคุมวตัถุเสพติด ราคาต ําสุด ช.61/10827 8 สค. 2561

134 ยาในบญัชียาหลัก 8,450.00          8,450.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาติกา บริษทั ฟาร๑มาติกา ราคาต ําสุด DIS180808-134 8 สค. 2561

135 ยาในบญัชียาหลัก 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร๑มา บริษทั พรอสฟาร๑มา ราคาต ําสุด INV-L-IM\201808057 8 สค. 2561

136 ยาในบญัชียาหลัก 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร๑มา บริษทั พรอสฟาร๑มา ราคาต ําสุด INV-L-IM\201807180 8 สค. 2561

137 ยาในบญัชียาหลัก 2,700.00          2,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิซีน ซัพพลาย บริษทั เมดิซีน ซัพพลาย ราคาต ําสุด 59508 8 สค. 2561

138 ยาในบญัชียาหลัก 95,150.00        95,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61016519 8 สค. 2561

139 ยาในบญัชียาหลัก 14,560.00        14,560.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61016536 8 สค. 2561

140 ยาในบญัชียาหลัก 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล ราคาต ําสุด C6105868 8 สค. 2561

141 ยาในบญัชียาหลัก 49,000.00        49,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821126513 8 สค. 2561

142 ยาในบญัชียาหลัก 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821126514 8 สค. 2561

143 ยาในบญัชียาหลัก 9,150.00          9,150.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด บริษทั พรีเมด ราคาต ําสุด IN610700405 8 สค. 2561

144 ยาในบญัชียาหลัก 20,400.00        20,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร๑นแมนู บริษทั โมเดอร๑นแมนู ราคาต ําสุด IV610852 8 สค. 2561

145 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 51,520.00        51,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6107717 9 สค. 2561
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146 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 44,940.00        44,940.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327289687 9 สค. 2561

147 วสัดุงานบา๎นงานครัว 1,050.00          1,050.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค๑คลีนนิ ง ซัพพลาย จํากัด บริษัท ลักค๑คลีนนิ ง ซัพพลาย จํากัด ราคาต ําสุด 61/08/00869
10 สค. 2561

148 ชั้นวางของ 2,568.00          2,568.00         เฉพาะเจาะจง หจก.น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ หจก.น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 10 สค. 2561

149 นมผง 1,232.64          1,232.64         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327396571 10 สค. 2561

150 วสัดุงานบา๎นงานครัว 3,276.00          3,276.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร๑ จํากัด บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด ORVC610814P010002 10 สค. 2561

151 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,124.00          1,124.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 066/0270 10 สค. 2561

152 วสัดุกํอสร๎าง 1,345.00          1,345.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 006/0273 10 สค. 2561

153 ตรายาง 360.00             360.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 27/1341 10 สค. 2561

154 ปรับปรุงซํมแซมทอํน้ําทิ้ง 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอุดม จ๏ะใจ นายอุดม จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 10 สค. 2561

155 ต๎ูเหล็กบานเลื อน 20,900.00        20,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก.น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ หจก.น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 610814231730 ลว. 10 สค. 
2561

156 จ๎างเหมาวางทํอระบบบําบัด 35,500.00        35,500.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดม จ๏ะใจ นายอุดม จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 610814232237 ลว. 10 สค. 
2561

157 จ๎างเหมาปรับปรุงห๎องจํายยา 98,000.00        98,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 61081423425 ลว. 10 สค. 2561

158 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 24,800.00        24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6107730 10 สค. 2561

159 สต๊ิกเกอร๑ทอร๑มอล 34,500.00        34,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เว.ที.พี. อินเตอร๑ เมดิคอล จํากัด บริษัท เว.ที.พ.ี อินเตอร๑ เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 610814235085 ลว. 14 สค. 
2561

160 จ๎างเหมาทําความสะอาด 2,170.00          2,170.00         เฉพาะเจาะจง นางสุนีย๑ ทองยิ งเจริญสุข นางสุนีย๑ ทองยิ งเจริญสุข ราคาต ําสุด 14 สค. 2561

161 จา๎งเหมาบํารุงรถยนต๑ 4829 16,424.50        16,424.50       เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 610814293544 ลว. 14 สค. 
2561

162 ยาในบญัชียาหลัก 2,568.00          2,568.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค บริษทั แอตแลนติค ราคาต ําสุด 61018993 14 สค. 2561

163 ยาในบญัชียาหลัก 972.00             972.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค บริษทั แอตแลนติค ราคาต ําสุด 61021180 14 สค. 2561

164 ยาในบญัชียาหลัก 2,445.00          2,445.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค บริษทั แอตแลนติค ราคาต ําสุด 61021954 14 สค. 2561

165 ยาในบญัชียาหลัก 2,800.00          2,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แก๎วมังกรเภสัช บริษทั แก๎วมังกรเภสัช ราคาต ําสุด IV61080116 14 สค. 2561

166 ยาในบญัชียาหลัก 8,280.00          8,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แก๎วมังกรเภสัช บริษทั แก๎วมังกรเภสัช ราคาต ําสุด IV61080010 14 สค. 2561

167 แผํนชั้นไม๎วางของพร๎อมแขนรับ 6,877.00          6,877.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 610814288700 ลว. 15 สค. 
2561
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168 ยาในบญัชียาหลัก 20,900.00        20,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร๑แลบ บริษทั พาตาร๑แลบ ราคาต ําสุด IU8071164 14 สค. 2561

169 ยาในบญัชียาหลัก 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอปคาร๑ บริษทั แอปคาร๑ ราคาต ําสุด IV6108207 14 สค. 2561

170 ยาในบญัชียาหลัก 1,980.00          1,980.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบเีอส บริษทั แอลบเีอส ราคาต ําสุด 592100 14 สค. 2561

171 ยาในบญัชียาหลัก 34,000.00        34,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบเีอส บริษทั แอลบเีอส ราคาต ําสุด 590253 14 สค. 2561

172 ยาในบญัชียาหลัก 800.00             800.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบเีอส บริษทั แอลบเีอส ราคาต ําสุด 593879 14 สค. 2561

173 ยาในบญัชียาหลัก 3,450.00          3,450.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบเีอส บริษทั แอลบเีอส ราคาต ําสุด 593146 14 สค. 2561

174 ยาในบญัชียาหลัก 38,442.96        38,442.96       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีอ็ลเอช บริษทั บเีอ็ลเอช ราคาต ําสุด 1061018524 14 สค. 2561

175 ยาในบญัชียาหลัก 7,213.95          7,213.95         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีอลเอช บริษทั บเีอลเอช ราคาต ําสุด 1061018042 14 สค. 2561

176 ยาในบญัชียาหลัก 47,200.00        47,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมดิร๑นฟาร๑มา บริษทั โมดิร๑นฟาร๑มา ราคาต ําสุด INV6108-0347 14 สค. 2561

177 ยาในบญัชียาหลัก 3,300.00          3,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จีไอเอส บริษทั จีไอเอส ราคาต ําสุด IV1802627 14 สค. 2561

178 ยาในบญัชียาหลัก 37,160.00        37,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร๑นแมนู บริษทั โมเดอร๑นแมนู ราคาต ําสุด IV6108-53 14 สค. 2561

179 วสัดุชันสูตร 13,000.00        13,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV61-1234 14 สค. 2561

180 วสัดุชันสูตร 44,028.00        44,028.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN 1808-020 14 สค. 2561

181 วสัดุชันสูตร 38,115.00        38,115.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด ราคาต ําสุด 6108008 14 สค. 2561

182 วสัดุชันสูตร 6,600.00          6,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด ราคาต ําสุด MG 6108-0105 14 สค. 2561

183 วสัดุชันสูตร 75,000.00        75,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6108-055 14 สค. 2561

184 วสัดุชันสูตร 142,500.00      142,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6108-056 14 สค. 2561

185 ถํายเอกสาร 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ราคาต ําสุด 27/6/61 15 สค. 2561

186 ถํายเอกสาร 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ราคาต ําสุด 26/6/61 15 สค. 2561

187 ถํายเอกสาร 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ราคาต ําสุด 21/6/61 15 สค. 2561

188 พมิพ๑ /สกรีน ซี  รพ. 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านยากัตซิงห๑ ร๎านยากัตซิงห๑ ราคาต ําสุด 48/2360 610814298858 ลว. 15 สค. 
2561

189 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162368981 15 สค. 2561

190 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 24,160.00        24,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6107748 15 สค. 2561



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา

191 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,650.00        10,650.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 61/073972 15 สค. 2561

192 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 59,410.00        59,410.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 61/073956 15 สค. 2561

193 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 22,500.00        22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร๑ จํากัด บริษทั ทริมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 180802894 15 สค. 2561

194 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 28,320.00        28,320.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6107716 15 สค. 2561

195 ตรายาง 150.00             150.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 27/1314 16 สค. 2561

196 ปา้ยไวนิล 360.00             360.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 006/0270 16 สค. 2561

197 ปา้ยไวนิล 360.00             360.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 006/0272 16 สค. 2561

198 จ๎างเหมาขนดินดํา 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง นายอาทติย๑ ก๐าวตูิ นายอาทติย๑ ก๐าวตูิ ราคาต ําสุด 2/27 16 สค. 2561
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199 วสัดุทนัตกรรม 32,550.00        32,550.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั SDS เคอร๑ บริษทั SDS เคอร๑ ราคาต ําสุด 611008789 16 สค. 2561

200 วสัดุทนัตกรรม 17,321.16        17,321.16       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327242848 16 สค. 2561

201 วสัดุทนัตกรรม 9,186.00          9,186.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ ราคาต ําสุด 141070229 16 สค. 2561

202 วสัดุทนัตกรรม 23,949.00        23,949.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดรว๑ เด็นทลั อินครร๑ปอ บริษทั ไดรว๑ เด็นทลั อินครร๑ปอ ราคาต ําสุด 100857 16 สค. 2561

203 วสัดุทนัตกรรม 1,300.00          1,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นตัล วชิั น บริษทั เด็นตัล วชิั น ราคาต ําสุด IV6106512 16 สค. 2561

204 คีย๑บอร๑ด 1,332.00          1,332.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 17 สค. 2561

205 โทรศัทพ๑ไร๎สาย 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเจียวพานิช ร๎านเจียวพานิช ราคาต ําสุด 17 สค. 2561

206 ซํอมเครื องปั่น HCT 5,150.00          5,150.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ๑เคมภีณัฑ๑ จํากดั บริษัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ๑เคมภีณัฑ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 610814307468 ลว. 17 สค. 
2561

207 ชํอมค.การแพทย๑ เครื องกระตุกหวัใจ 17,300.00        17,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนต๑เมด จํากัด บริษทั เซนต๑เมด จํากัด ราคาต ําสุด 610814316637 ลว. 17 สค. 
2561

208 ซาร๑ทอะลูมิเนียม 3,650.00          3,650.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด 17 สค. 2561

209 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 28,000.00        28,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV 6100317 17 สค. 2561

210 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,100.00          4,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีพ ีเอส ฮอสปทิอล บริษทั พ ีพ ีเอส ฮอสปทิอล ราคาต ําสุด 611955 17 สค. 2561

211 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด ราคาต ําสุด AM6107/154 17 สค. 2561

212 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV 061002811 17 สค. 2561
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213 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,100.00          8,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV 061002636 17 สค. 2561

214 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,900.00          5,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV 061002570 17 สค. 2561

215 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,300.00        25,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV 061002485 17 สค. 2561

216 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,700.00          2,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV 061002260 17 สค. 2561

217 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 65,630.80        65,630.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327320536 17 สค. 2561

218 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 60,000.00        60,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลด้ี มายด๑ โซลูชั น บริษทั เฮลด้ี มายด๑ โซลูชั น ราคาต ําสุด INV 2018-07-08 17 สค. 2561

219 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 24,160.00        24,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6107935 20 สค. 2561

220 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,978.88          2,978.88         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610801181 20 สค. 2561

221 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,489.44          1,489.44         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610801276 20 สค. 2561

222 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,657.54          6,657.54         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610705394 20 สค. 2561

223 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,728.50          2,728.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610705396 20 สค. 2561

224 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,360.00        23,360.00       เฉพาะเจาะจง หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 614077 20 สค. 2561

225 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,490.00          9,490.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 613779 20 สค. 2561

226 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพเีค เมดิคอล จํากัด บริษทั เคพเีค เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6108166 20 สค. 2561

227 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,250.00          9,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพเีค เมดิคอล จํากัด บริษทั เคพเีค เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6108151 20 สค. 2561

228 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11,320.00        11,320.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ดีเอชซี เทรดด้ิง หจก. ดีเอชซี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด DHC 6108032 20 สค. 2561

229 วสัดุชันสูตร 31,600.00        31,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด ราคาต ําสุด D61-01286 20 สค. 2561

230 วสัดุชันสูตร 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดลาบอราทอรี  จํากัด บริษทั ไอเมดลาบอราทอรี  จํากัด ราคาต ําสุด IV611080615 20 สค. 2561

231 วสัดุชันสูตร 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV6108-0534 20 สค. 2561

232 วสัดุชันสูตร 68,241.00        68,241.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV6108-0575 20 สค. 2561

233 วสัดุชันสูตร 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จํากัด บริษัท ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จํากัด ราคาต ําสุด 5327380550 A 20 สค. 2561

234 วสัดุชันสูตร 10,340.00        10,340.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 6108-2876 20 สค. 2561

235 ครุภณฑ๑สํานักงาน 53,400.00        53,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 21 สค. 2561
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236 ปา้ยไวนิล 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 006/0294 21 สค. 2561

237 ปา้ยไวนิล 360.00             360.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 006/0271 21 สค. 2561

238 จ๎างเหมาทําสมุดเบาหวาน 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง หสม. นากวมํการพมิพ๑ หสม. นากวมํการพมิพ๑ ราคาต ําสุด 610814500172 ลว. 21 สค. 
2561

239 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,900.00          9,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วากัสเมดิเซีย หจก. วากัสเมดิเซีย ราคาต ําสุด 610806 21 สค. 2561

240 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,910.00          6,910.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียสแก๏ส บริษทั ลานนาอินดัสเตรียสแก๏ส ราคาต ําสุด BR26108/000018 21 สค. 2561

241 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 16,290.00        16,290.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IVL 6108/0049 21 สค. 2561

242 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,440.00          8,440.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IVL 6108/0048 21 สค. 2561

243 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 14,870.00        14,870.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IVL 6107/0288 21 สค. 2561

244 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,600.00          1,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IVL 6108/0092 21 สค. 2561

245 จ๎างเหมาระบายน้ําออก 72,000.00        72,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดม จ๏ะใจ นายอุดม จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 610814472101 ลว. 22 สค. 
2561

246 วสัดุทนัตกรรม 900.00             900.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านสวนดอก ร๎านสวนดอก ราคาต ําสุด 3950 22 สค. 2561

247 วสัดุทนัตกรรม 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นูโวเด็นท๑ บริษทั นูโวเด็นท๑ ราคาต ําสุด IV6108154 22 สค. 2561

248 วสัดุทนัตกรรม 1,210.00          1,210.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร๑ทเทค็ บริษทั สมาร๑ทเทค็ ราคาต ําสุด ST8040 22 สค. 2561

249 วสัดุทนัตกรรม 18,750.00        18,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีทนัตเวช บริษทั เอสดีทนัตเวช ราคาต ําสุด 1808-A0220 22 สค. 2561

250 วสัดุทนัตกรรม 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทนัตสยาม บริษทั ทนัตสยาม ราคาต ําสุด K6106/0010 22 สค. 2561

251 ฟนัปลอม 127,488.00      127,488.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซาซีแลม บริษทั เอ็กซาซีแลม ราคาต ําสุด cmbi-1808-000459 22 สค. 2561

252 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,728.00          2,728.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162364767 22 สค. 2561

253 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,568.00          2,568.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162344238 22 สค. 2561

254 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,424.00          3,424.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162329099 22 สค. 2561

255 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,490.00          7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162288290 22 สค. 2561

256 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,904.88          4,904.88         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162328470 22 สค. 2561

257 วสัดุงานบา๎นงานครัว 13,140.00        13,140.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ ราคาต ําสุด IV1808102367 610814429819 ลว. 23 สค. 
2561

258 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 19,680.00        19,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6108039 23 สค 2561
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259 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,200.00        23,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6108037 23 สค 2561

260 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 615157 23 สค 2561

261 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,700.00          1,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 615042 23 สค 2561

262 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 615026 23 สค 2561

263 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,350.00          8,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 615012 23 สค 2561

264 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 614862 23 สค 2561

265 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,850.00          1,850.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL61-08/530 23 สค 2561

266 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11,720.00        11,720.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL61-08/159 23 สค 2561

267 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 15,800.00        15,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL610-08/172 23 สค 2561

268 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,100.00          4,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL61-08/388 23 สค 2561

269 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 22,360.00        22,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาเก็ตต้ิง อินเทลลิเจนท๑ บริษทั มาเก็ตต้ิง อินเทลลิเจนท๑ ราคาต ําสุด IV18/07/2903 23 สค 2561

270 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,160.00          6,160.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มาเก็ตต้ิง อินเทลลิเจนท๑ บริษทั มาเก็ตต้ิง อินเทลลิเจนท๑ ราคาต ําสุด IV18/08/2633 23 สค 2561

271 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก็อส จํากัด บริษทั ไทยก็อส จํากัด ราคาต ําสุด IV 6129366 23 สค 2561

272 จ๎างเหมาเทปนู 3,700.00          3,700.00         เฉพาะเจาะจง นายสมนึก ชุํมใจ นายสมนึก ชุํมใจ ราคาต ําสุด 2/19 24 สค. 2561

273 ถังน้ํา 930.00             930.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮงฮง ร๎านเตียเฮงฮง ราคาต ําสุด 096/4764 24 สค. 2561

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
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274 วสัดุกํอสร๎าง 604.00             604.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 006/0276 24 สค. 2561

275 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,840.00        23,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6108066 24 สค. 2561

276 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น ราคาต ําสุด 38880 24 สค. 2561

277 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น ราคาต ําสุด 39345 24 สค. 2561

278 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น ราคาต ําสุด 39346 24 สค. 2561

279 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,600.00        10,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น ราคาต ําสุด 39347 24 สค. 2561

280 ยางนอกยางใน 350.00             350.00            เฉพาะเจาะจง 0 ราคาต ําสุด 27 สค. 2561
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281 ซํอมค.การแพทย๑ ชุดดึงหลัง 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อัครินทร๑เมดโปร จํากัด บริษทั อัครินทร๑เมดโปร จํากัด ราคาต ําสุด 610814498923 ลว. 27 สค. 
2561

282 เปลี นนแผงวงจรเครื องขุดหินปุน 9,630.00          9,630.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เอส โฟร๑เด็น เซอร๑วสิ หจก. เอส โฟร๑เด็น เซอร๑วสิ ราคาต ําสุด 610814493304 ลว. 27 สค. 
2561

283 น้ํากลั น 1,300.00          1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 27 สค. 2561

284 ครุภณฑ๑สํานักงาน 133,000.00      133,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ หจก.น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 27 สค. 2561

285 จ๎างเหมาซํอมแซมประตูม๎วน 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 610814512419 ลว. 27 สค. 
2561

286 จ๎างเหมานักโภชนาการ 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวทกัษพร วรรณารักษ๑ นางสาวทกัษพร วรรณารักษ๑ ราคาต ําสุด 27 สค. 2561

287 ใบคล๎องถุงเลือด กรุ๏ป O 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก.อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 27 สค. 2561

288 วสัดุทนัตกรรม 11,435.00        11,435.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคครอด๑ บริษทั แอคครอด๑ ราคาต ําสุด IV 1808102367 27 สค. 2561

289 วสัดุทนัตกรรม 22,000.00        22,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดรว๑ เด็นทลั อินครร๑ปอ บริษทั ไดรว๑ เด็นทลั อินครร๑ปอ ราคาต ําสุด 101988 27 สค. 2561

290 วสัดุทนัตกรรม 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซียงไฮ๎ บริษทั เซียงไฮ๎ ราคาต ําสุด BB256108/00592 27 สค. 2561

291 วสัดุทนัตกรรม 875.00             875.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคครอด๑ บริษทั แอคครอด๑ ราคาต ําสุด IV1807100826 27 สค. 2561

292 วสัดุทนัตกรรม 8,360.00          8,360.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร บริษทั ชูมิตร ราคาต ําสุด IN6108-1069 27 สค. 2561

293 วสัดุทนัตกรรม 10,464.00        10,464.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นูโวเด็นท๑ บริษทั นูโวเด็นท๑ ราคาต ําสุด DS6108/0437 27 สค. 2561

294 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,720.00          6,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 61/084185 27 สค. 2561

295 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,080.00        10,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 61/084192 27 สค. 2561

296 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12,790.00        12,790.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 61/084476 27 สค. 2561

297 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 900.00             900.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 61/084484 27 สค. 2561

298 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,720.00          6,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 61/084248 27 สค. 2561

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

เลขที่ใบส่งของ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง
299 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,600.00          3,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 61/084310 27 สค. 2561

300 วสัดุชันสูตร 14,800.00        14,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV-6108-1102 27 สค. 2561

301 วสัดุชันสูตร 8,700.00          8,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากัด บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากัด ราคาต ําสุด IV-6108-0111 27 สค. 2561

302 วสัดุชันสูตร 14,000.00        14,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วายดี ไดนซ๑นอสติคส๑ บริษทั วายดี ไดนซ๑นอสติคส๑ ราคาต ําสุด IV-6108-1640 27 สค. 2561



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา

303 วสัดุชันสูตร 29,936.00        29,936.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EXIV 6108-122 27 สค. 2561

304 วสัดุชันสูตร 17,280.00        17,280.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV-6108-1109 27 สค. 2561

305 วสัดุชันสูตร 39,750.00        39,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6108-0691 27 สค. 2561

306 วสัดุชันสูตร 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บลูสกาย ไบโอเทค จํากัด บริษทั บลูสกาย ไบโอเทค จํากัด ราคาต ําสุด 610800961 27 สค. 2561

307 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 17,500.00        17,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV 18008071 29 สค. 2561

308 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,396.00          3,396.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV 18008462 29 สค. 2561

309 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 24,900.00        24,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV 18005525 29 สค. 2561

310 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,940.00          9,940.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินทรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV 6108/0402 29 สค. 2561

311 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,840.00        23,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6108027 30 สค. 2561

312 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 48,150.00        48,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327462668 30 สค. 2561

313 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/407 30 สค. 2561

314 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,995.00          1,995.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/406 30 สค. 2561

315 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,620.00          4,620.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/395 30 สค. 2561

316 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,935.00          4,935.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/388 30 สค. 2561

317 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,760.00          2,760.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/377 30 สค. 2561

318 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,610.00          1,610.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/423 30 สค. 2561

319 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,680.00          3,680.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/428 30 สค. 2561

320 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,820.00          5,820.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ออนแอนด๑ออนไดมอนด๑ หจก. ออนแอนด๑ออนไดมอนด๑ ราคาต ําสุด 05/610812 31 สค. 2561

-                  0

-                  0 ราคาต ําสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

เลขที่ใบส่งของ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง
1 ยางนอกรถซาเล๎ง 420.00             420.00            เฉพาะเจาะจง 0 ราคาต ําสุด 01012023 2 กค. 2561

2 ลวดเชื อมตะแกรง 420.00             420.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 3/3 2 กค. 2561

3 ปนูกํอตราเสือ 640.00             640.00            เฉพาะเจาะจง 0 ราคาต ําสุด 2 กค. 2561

4 พมัลม 1,840.00          1,840.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 018/0863 2 กค. 2561

5 วัสดุสํานักงาน 4,715.00          4,715.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6103397 2 กค. 2561

6 ซํอมค.การแพทย๑ WIRE CUTTER 13,000.00        13,000.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟิวเจอร๑ เมดิคอล ซัพพลาย 
จํากัด

บริษัท ฟิวเจอร๑ เมดิคอล ซัพพลาย 
จํากัด

ราคาต ําสุด 610714003454 ลว. 2 กค. 
61

7 วํอมค.การแพทย๑ กล๎องสํองตรวจ 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จํากัด บริษทั เมดิทอป จํากัด ราคาต ําสุด 610174003875 ลว. 2 กค. 
61

8 ซํอมรถยนต๑ นข 4829 ลป 11,609.50        11,609.50       เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 610714004527 ลว. 2 กค. 
61

9 เปลี ยนใส๎กรองน้ํา 9,758.40          9,758.40         เฉพาะเจาะจง ร๎านอุดมกันทามาศ ร๎านอุดมกันทามาศ ราคาต ําสุด 610714009904 ลว. 2 กค. 
61

10 จ๎างเหมาขุดลอกรํองน้ํา 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 610714005137 ลว. 2 กค. 
61

11 จ๎างเหมาติดต้ังต๎ูเก็บเอกสาร 17,500.00        17,500.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธ๑ อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธ๑ อํอนหวาน ราคาต ําสุด 610714008698 ลว. 2 กค. 
61

12 จ๎างติดต้ังยางลูกระนาด 18,560.00        18,560.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธ๑ อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธ๑ อํอนหวาน ราคาต ําสุด

13 จ๎างเหมาปรับปรุงหอ๎งบตัร 30,600.00        30,600.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 610714015980 ลว. 2 กค. 
61

14 ปา้ยประชาสัมพนัธ๑ 11,500.00        11,500.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 610714039606 ลว. 2 กค. 
61

15 วสัดุงานบา๎นงานครัว 5,851.00          5,851.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮํงฮง ร๎านเตียเฮํงฮง ราคาต ําสุด 610714051887 ลว. 3 กค. 
61

16 วสัดุงานบา๎นงานครัว 15,752.00        15,752.00       เฉพาะเจาะจง นายภมูินทร๑ นายภมูินทร๑ ราคาต ําสุด 610714057219 ลว. 3 กค. 
61

17 วสัดุงานบา๎นงานครัว 3,900.00          3,900.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 2/64 3 กค. 2561

18 วสัดุงานบา๎นงานครัว 2,928.00          2,928.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านดฟร๑สตาร๑ ร๎านดฟร๑สตาร๑ ราคาต ําสุด 148/017 3 กค. 2561

19 ปา้ยไวนิล 810.00             810.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจีท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจีท ราคาต ําสุด 005/0212 3 กค. 2561

20 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,350.00          5,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/063347 3 กค. 2561

21 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 70,985.00        70,985.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/063172 3 กค. 2561

โรงพยาบาลเกาะคา
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22 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,030.00        25,030.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิปาเมด จํากัด บริษทั สคิปาเมด จํากัด ราคาต ําสุด BL 6106-00209 3 กค. 2561

23 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มีนํา บริษทั ฟาร๑มีนํา ราคาต ําสุด 61313193 3 กค. 2561

24 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มีนํา บริษทั ฟาร๑มีนํา ราคาต ําสุด 61313079 3 กค. 2561

25 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 11,400.00        11,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มีนํา บริษทั ฟาร๑มีนํา ราคาต ําสุด 61313774 3 กค. 2561

26 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 2,990.00          2,990.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทพีดีรัก บริษทั ทพีดีรัก ราคาต ําสุด V048586 3 กค. 2561

27 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 21,200.00        21,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทพีดีรัก บริษทั ทพีดีรัก ราคาต ําสุด V049094 3 กค. 2561

28 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 2,720.00          2,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 22945 3 กค. 2561

29 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 106,600.00      106,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020003451 3 กค. 2561

30 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 7,344.48          7,344.48         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020003495 3 กค. 2561

31 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 9,347.52          9,347.52         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020003450 3 กค. 2561

32 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020003294 3 กค. 2561

33 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020003042 3 กค. 2561

34 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 7,180.00          7,180.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020003789 3 กค. 2561

35 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 17,440.00        17,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6118306 3 กค. 2561

36 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 5,550.00          5,550.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6117673 3 กค. 2561

37 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 19,772.00        19,772.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6117234 3 กค. 2561

38 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 17,640.00        17,640.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6117803 3 กค. 2561

39 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 23,816.00        23,816.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6118305 3 กค. 2561

40 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 1,944.00          1,944.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6119113 3 กค. 2561

41 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 4,080.00          4,080.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 6102124 3 กค. 2561

42 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 6102233 3 กค. 2561

43 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 6101962 3 กค. 2561

44 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 21,550.00        21,550.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม บริษทั โปลิฟาร๑ม ราคาต ําสุด IVU-61020814 3 กค. 2561
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45 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 1,440.00          1,440.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม บริษทั โปลิฟาร๑ม ราคาต ําสุด IVU-61021987
3 กค. 2561

46 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 49,000.00        49,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ บริษทั เมดไลน๑ ราคาต ําสุด
10318060027
6

3 กค. 2561

47 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 82,058.84        82,058.84       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327007994 3 กค. 2561

48 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 12,005.40        12,005.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327054714 3 กค. 2561

49 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 7,029.90          7,029.90         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327007128 3 กค. 2561

50 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 40,125.00        40,125.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล บริษทั ฮีลลอล ราคาต ําสุด IV1806231 3 กค. 2561

51 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 7,704.00          7,704.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล บริษทั ฮีลลอล ราคาต ําสุด IP1806034 3 กค. 2561

52 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 17,500.00        17,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บรูพาโอสถ บริษทั บรูพาโอสถ ราคาต ําสุด DB6100489 3 กค. 2561

53 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 4,320.00          4,320.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บรูพาโอสถ บริษทั บรูพาโอสถ ราคาต ําสุด DS6100209 3 กค. 2561

54 วสัดุชันสูตร 26,000.00        26,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV61-0959 4 กค. 2561

55 วสัดุชันสูตร 44,028.00        44,028.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN 1806-024 4 กค. 2561

56 วสัดุชันสูตร 26,500.00        26,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด บริษทั อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด ราคาต ําสุด INV-61-2796 4 กค. 2561

57 วสัดุชันสูตร 31,380.00        31,380.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑จํากัด ราคาต ําสุด IV 6107-0075 4 กค. 2561

58 วสัดุชันสูตร 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จํากัด บริษัท ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จํากัด ราคาต ําสุด 5327061907A 4 กค. 2561

59 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 3,800.00          3,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี บริษทั เซ็นทรัลโพลี ราคาต ําสุด 821120676 5 กค. 2561

60 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี บริษทั เซ็นทรัลโพลี ราคาต ําสุด 821120253 5 กค. 2561

61 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 29,400.00        29,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี บริษทั เซ็นทรัลโพลี ราคาต ําสุด 825110786 5 กค. 2561

62 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 26,100.00        26,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี บริษทั เซ็นทรัลโพลี ราคาต ําสุด 821124649 5 กค. 2561

63 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี บริษทั เซ็นทรัลโพลี ราคาต ําสุด 821125133 5 กค. 2561

64 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี บริษทั เซ็นทรัลโพลี ราคาต ําสุด 821124845 5 กค. 2561

65 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 22,800.00        22,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี บริษทั เซ็นทรัลโพลี ราคาต ําสุด 821120785 5 กค. 2561

66 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี บริษทั เซ็นทรัลโพลี ราคาต ําสุด 821124135 5 กค. 2561
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67 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 12,840.00        12,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 611078141 5 กค. 2561

68 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 611065332 5 กค. 2561

69 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 15,600.00        15,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 611065439 5 กค. 2561

70 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 21,158.18        21,158.18       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162073070 5 กค. 2561

71 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 6,741.00          6,741.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162032968 5 กค. 2561

72 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 15,868.64        15,868.64       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161734162 5 กค. 2561

73 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 19,613.10        19,613.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162069102 5 กค. 2561

74 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 67,233.45        67,233.45       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162071750 5 กค. 2561

75 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 46,138.40        46,138.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162073224 5 กค. 2561

76 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 1,980.00          1,980.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จีไอเอสฟาร๑มา บริษทั จีไอเอสฟาร๑มา ราคาต ําสุด IV1802071 5 กค. 2561

77 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 1,080.00          1,080.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จีไอเอสฟาร๑มา บริษทั จีไอเอสฟาร๑มา ราคาต ําสุด Iv1802507 5 กค. 2561

78 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 14,700.00        14,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมดฟาร๑มา บริษทั พรีเมดฟาร๑มา ราคาต ําสุด IN610700105 5 กค. 2561

79 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 13,540.00        13,540.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พาต๎าแลบ บริษทั พาต๎าแลบ ราคาต ําสุด 8060866 5 กค. 2561

80 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 8,950.00          8,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พาต๎าแลบ บริษทั พาต๎าแลบ ราคาต ําสุด 8070581 5 กค. 2561

81 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอ บริษทั ทโีอ ราคาต ําสุด T6106/12134 5 กค. 2561

82 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 13,500.00        13,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอ บริษทั ทโีอ ราคาต ําสุด T6106/12133 5 กค. 2561

83 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 2,700.00          2,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอ บริษทั ทโีอ ราคาต ําสุด T6106/11846 5 กค. 2561

84 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอ บริษทั ทโีอ ราคาต ําสุด T6105/12400 5 กค. 2561

85 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอ บริษทั ทโีอ ราคาต ําสุด T6106/13026 5 กค. 2561

86 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอ บริษทั ทโีอ ราคาต ําสุด T6106/12884 5 กค. 2561

87 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 5,350.00          5,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีอ็ลเอช บริษทั บเีอ็ลเอช ราคาต ําสุด 1061012418 5 กค. 2561

88 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 43,549.00        43,549.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีอ็ลเอช บริษทั บเีอ็ลเอช ราคาต ําสุด 106104204 5 กค. 2561

89 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 2,942.50          2,942.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีอ็ลเอช บริษทั บเีอ็ลเอช ราคาต ําสุด 1061014634 5 กค. 2561
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90 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 21,850.00        21,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาติกา บริษทั ฟาร๑มาติกา ราคาต ําสุด DIS180621-044 5 กค. 2561

91 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 78,000.00        78,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส บริษทั ไบโอวาลิส ราคาต ําสุด IV1809956 5 กค. 2561

92 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 20,400.00        20,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดิร๑นแมนู บริษทั โมเดิร๑นแมนู ราคาต ําสุด IV6106-149 5 กค. 2561

93 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 43,500.00        43,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61013072 5 กค. 2561

94 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 49,200.00        49,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 31013692 5 กค. 2561

95 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 20,400.00        20,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มําอินโนวา บริษทั ฟาร๑มําอินโนวา ราคาต ําสุด 6104601 5 กค. 2561

96 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 51,792.00        51,792.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มําอินโนวา บริษทั ฟาร๑มําอินโนวา ราคาต ําสุด 6104885 5 กค. 2561

97 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 3,300.00          3,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พาต๎าแลบ บริษทั พาต๎าแลบ ราคาต ําสุด IU8060865 5 กค. 2561

98 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทเีอ็นพ ีเฮลท๑แคร๑ บริษทั ทเีอ็นพ ีเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 61258009 5 กค. 2561

99 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 1,440.00          1,440.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทเีอ็นพ ีเฮลท๑แคร๑ บริษทั ทเีอ็นพ ีเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 61258008 5 กค. 2561

100 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 27,600.00        27,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร๑มา บริษทั พรอสฟาร๑มา ราคาต ําสุด INV-L-IM\20180622 5 กค. 2561

101 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร๑มา บริษทั พรอสฟาร๑มา ราคาต ําสุด INV-L-IM\20180701 5 กค. 2561

102 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 3,900.00          3,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร๑มา บริษทั พรอสฟาร๑มา ราคาต ําสุด INV-L-IM\20180610 5 กค. 2561

103 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 9,600.00          9,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสมํา เมดิคอล บริษทั คอสมํา เมดิคอล ราคาต ําสุด 31068401255 5 กค. 2561

104 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 80,892.00        80,892.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162166131 6 กค.2561

105 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 8,560.00          8,560.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162037610 6 กค.2561

106 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 3,803.85          3,803.85         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162036296 6 กค.2561

107 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 28,355.00        28,355.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162009673 6 กค.2561

108 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 7,062.00          7,062.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162115055 6 กค.2561

109 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 6,099.00          6,099.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162115047 6 กค.2561

110 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 70,800.00        70,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดิร๑นฟาร๑มา บริษทั โมเดิร๑นฟาร๑มา ราคาต ําสุด INV6107-0617 6 กค.2561

111 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อาหารและยา บริษทั อาหารและยา ราคาต ําสุด ช.61/09631 6 กค.2561

112 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 3,200.00          3,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มําแลนด๑ บริษทั ฟาร๑มําแลนด๑ ราคาต ําสุด PIS180719-040 6 กค.2561
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113 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 6,160.00          6,160.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ บริษทั มาสุ ราคาต ําสุด 153618 6 กค.2561

114 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค บริษทั ไบโอจีนีเทค ราคาต ําสุด IV-610014325 6 กค.2561

115 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 5,100.00          5,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วทิยาศรม บริษทั วทิยาศรม ราคาต ําสุด 20180703 6 กค.2561

116 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 8,320.00          8,320.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอ บริษทั ทโีอ ราคาต ําสุด T6106/10683 6 กค.2561

117 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 26,835.60        26,835.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑ม บริษทั ดีทแฮล๑ม ราคาต ําสุด 5447525980 6 กค.2561

118 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 19,260.00        19,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑ม บริษทั ดีทแฮล๑ม ราคาต ําสุด 5447514144 6 กค.2561

119 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 253.59             253.59            เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ บริษทั สหแพทย๑ ราคาต ําสุด 9110101745 6 กค.2561

120 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 9,480.00          9,480.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ บริษทั สหแพทย๑ ราคาต ําสุด 9110099324 6 กค.2561

121 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 5,350.00          5,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ บริษทั สหแพทย๑ ราคาต ําสุด 9110099323 6 กค.2561

122 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 38,867.09        38,867.09       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ บริษทั สหแพทย๑ ราคาต ําสุด 9110101349 6 กค.2561

123 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 37,985.00        37,985.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327005647 6 กค.2561

124 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 11,877.00        11,877.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกรทเตอร๑มายบาซิน จํากัด บริษทั เกรทเตอร๑มายบาซิน จํากัด ราคาต ําสุด
VI-1-2-2-
201801

6 กค.2561

125 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 40,446.00        40,446.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162068673 6 กค.2561

126 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 2,800.00          2,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แก๎วมังกร บริษทั แก๎วมังกร ราคาต ําสุด IV61060198 6 กค.2561

127 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 3,745.00          3,745.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ บริษทั สหแพทย๑ ราคาต ําสุด 9110101758 6 กค.2561

128 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 7,200.00          7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด๎า บริษทั ยูเมด๎า ราคาต ําสุด 174767 6 กค.2561

129 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ บริษทั มาสุ ราคาต ําสุด 153581 6 กค.2561

130 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 37,160.00        37,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร๑นแมนู บริษทั โมเดอร๑นแมนู ราคาต ําสุด iV6107-9 6 กค.2561

131 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 5,758.56          5,758.56         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีอ็ลเอช บริษทั บเีอ็ลเอช ราคาต ําสุด 61024754 6 กค.2561

132 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 12,800.00        12,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ําสุด iV610700864 6 กค.2561

133 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 2,200.00          2,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร๑มา บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร๑มา ราคาต ําสุด IV61062481 6 กค.2561

134 ยาบญัชีหลักแหงํชาติ 3,540.00          3,540.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร๑มา บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร๑มา ราคาต ําสุด IV61061590 6 กค.2561

135 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,600.00          1,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-060402 9 กค. 2561
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136 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรุเมดิคอล บริษทั ทรุเมดิคอล ราคาต ําสุด IV61-00078 9 กค. 2561

137 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,337.50          1,337.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5326848930 9 กค. 2561

138 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,041.50          9,041.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5326915452 9 กค. 2561

139 วสัดุชันสูตร 195,000.00      195,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กว๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กว๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6107-023 9 กค. 2561

140 วสัดุชันสูตร 93,068.00        93,068.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6107-0189 9 กค. 2561

141 วสัดุชันสูตร 31,600.00        31,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด ราคาต ําสุด D61-01010 9 กค. 2561

142 สต๊ิกเกอร๑เนื้อกึ งมัน 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านเอส.ท.ีซัพพลาย ร๎านเอส.ท.ีซัพพลาย ราคาต ําสุด 610714122984 ลว. 9 กค. 
61

143 สต๊ิกเกอร๑เนื้อขาวด๎าน เฉพาะเจาะจง ร๎านแมํวงัเปเปอร๑ฟอร๑ม ร๎านแมํวงัเปเปอร๑ฟอร๑ม ราคาต ําสุด 610714123921 ลว. 9 กค. 
61

144 ผ๎าตํวนสีขาว 800.00             800.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านยากัตซิงฆ๑ ร๎านยากัตซิงฆ๑ ราคาต ําสุด 47/2328 9 กค. 2561

145 ธงชาติ 3,120.00          3,120.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6103398 9 กค. 2561

146 วสัดุกํอสร๎าง 255.00             255.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 3/4 9 กค. 2561

147 ซํอมเครื องพนํหมวกควนั 2,160.00          2,160.00         เฉพาะเจาะจง นายจรัญ ลังกา นายจรัญ ลังกา ราคาต ําสุด 07/005 9 กค. 2561

148 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,610.00        27,610.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิปาเมด จํากัด บริษทั สคิปาเมด จํากัด ราคาต ําสุด BL-6107-00080 9 กค. 2561

149 วสัดุสํานักงาน 3,296.00          3,296.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6103396 10 กค. 2561

150 ใบแผํนตํอรูปคน 19,000.00        19,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด IV6103397 10 กค. 2561

151 ครุภณัฑ๑สํานักงาน 36,250.00        36,250.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 610714243732 ลว. 10 กค. 61

152 ซํอมรถยนต๑ กค 1346 ลป 11,070.00        11,070.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านเหนํงบริการ ร๎านเหนํงบริการ ราคาต ําสุด 610714214740 ลว. 10 กค. 61

153 ปา้ยสต๊ิกเกอร๑ 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 610714155758 ลว. 10 กค. 61

154 ปา้ยประชาสัมพนัธ๑ 2,750.00          2,750.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 27/1335 10 กค. 2561

155 ซํอมค.การแพทย๑ สาย cabble EKG 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนต๑เมด จํากัด บริษทั เซนต๑เมด จํากัด ราคาต ําสุด 11 กค. 2561

156 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 26,857.00        26,857.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162220123 11 กค. 2561

157 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,495.00          9,495.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV6107/0077 12 กค. 2561

158 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,165.00          3,165.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-060046 12 กค. 2561
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159 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,100.00          4,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีพ ีเอส ฮอสพทิอล บริษทั พ ีพ ีเอส ฮอสพทิอล ราคาต ําสุด 611716 12 กค. 2561

160 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 14,500.00        14,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 614072 12 กค. 2561

161 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,800.00          5,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 613390 12 กค. 2561

162 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 614371 12 กค. 2561

163 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13,950.00        13,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพเีค เมดิคอลจํากัด บริษทั เคพเีค เมดิคอลจํากัด ราคาต ําสุด 61061332 12 กค. 2561

164 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,300.00          1,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดรว๑ อินคอร๑ปอเรชั น บริษทั ไดรว๑ อินคอร๑ปอเรชั น ราคาต ําสุด 99438 12 กค. 2561

165 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,972.00        20,972.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั จอห๑นสันแอนดืจอห๑นสัน บริษทั จอห๑นสันแอนดืจอห๑นสัน ราคาต ําสุด 975347528 12 กค. 2561

166 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 38710 12 กค. 2561

167 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 38693 12 กค. 2561

168 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 38695 12 กค. 2561

169 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 38711 12 กค. 2561

170 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 38694 12 กค. 2561

171 ไมโครโพนชนิดไมค๑ลอย 3,424.00          3,424.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านชุมพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากัด ร๎านชุมพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากัด ราคาต ําสุด 04/0164 13 กค. 2561

172 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 24,600.00        24,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟอร๑เวริ๑ด เมดิคัล จํากัด บริษทั ฟอร๑เวริ๑ด เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด 1085161 13 กค. 2561

173 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 29,600.00        29,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6106719 16 กค.2561

174 วสัดุทนัตกรรม 12,060.00        12,060.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดี บริษทั เอสดี ราคาต ําสุด 1806-A1153 16 กค.2561

175 วสัดุทนัตกรรม 2,430.00          2,430.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ ราคาต ําสุด 141060188 16 กค.2561

176 วสัดุทนัตกรรม 7,100.00          7,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซียงไฮ๎ บริษทั เซียงไฮ๎ ราคาต ําสุด BB256106/00684 16 กค.2561

177 วสัดุชันสูตร 15,694.00        15,694.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6107-093 16 กค.2561

178 วสัดุชันสูตร 54,000.00        54,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6107-0505 16 กค.2561

179 วสัดุชันสูตร 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จํากัด บริษัท ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จํากัด ราคาต ําสุด 5327138469A 16 กค.2561

180 วสัดุชันสูตร 7,680.00          7,680.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด ราคาต ําสุด MG6107-0287 16 กค.2561

181 วสัดุชันสูตร 97,557.00        97,557.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6107-0506 16 กค.2561
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182 วสัดุชันสูตร 12,900.00        12,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากัด บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากัด ราคาต ําสุด IV-61070072 16 กค.2561

183 ครุภณัฑ๑โฆษณา 55,300.00        55,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 610714256500 ลว. 17 กค. 61

184 ครุภณัฑ๑งานบา๎น 43,200.00        43,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 610714261233 ลว. 17 กค. 61

185 ครุภณัฑ๑สํานักงาน 51,590.00        51,590.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 610714263738 ลว. 17 กค. 61

186 กระติกน้ําร๎อน 5,040.00          5,040.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 610714268368 ลว. 17 กค. 61

187 โทรศัพท๑ไร๎สาย 2,580.00          2,580.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 018/0862 17 กค. 2561

188 สายวทิยุสื อสาร 500.00             500.00            เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางซีคิว (ยงยุทธวิศวกรรม) หจก. ลําปางซีคิว (ยงยุทธวิศวกรรม) ราคาต ําสุด Co.61/0070 17 กค. 2561

189 นมผงผสมสําหรับเด็กทารก 616.32             616.32            เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 17 กค. 2561

190 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,760.00        25,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6106614 17 กค. 2561

191 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,900.00          1,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็นท ีท ีมาร๑เก๏ตต้ิง จํากัด บริษทั เอ็นท ีท ีมาร๑เก๏ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV061001829 17 กค. 2561

192 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,400.00        10,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็นท ีท ีมาร๑เก๏ตต้ิง จํากัด บริษทั เอ็นท ีท ีมาร๑เก๏ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV061002140 17 กค. 2561

193 ถํายเอกสาร 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ราคาต ําสุด 12/21/61 18 กค. 2561

194 ดินดํา 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง นายวาทติย๑ ก๐าวทิู นายวาทติย๑ ก๐าวทิู ราคาต ําสุด 18 กค. 2561

195 โทรทศัน๑ 32 นิ้ว 5,700.00          5,700.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 61077343573 ลว. 18 กค. 61

196 ต๎ูกับข๎าว 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 610714360806 ลว. 18 กค. 61

197 โต๏ะรับประทานอาหาร 42,300.00        42,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ ราคาต ําสุด

198 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,605.00          1,605.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327148861 19 กค. 2561

199 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,520.00          9,520.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327156289 19 กค. 2561

200 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 43,335.00        43,335.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327147230 19 กค. 2561

201 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,520.00        23,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6106940 19 กค. 2561

202 ปา้ยสต๊ิกเกอร๑ 1,300.00          1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจีท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจีท ราคาต ําสุด 005/0226 23 กค. 2561

203 กระดาษ Slip เครื อง EPC 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6103675 23 กค. 2561

204 Adult Chest Electrode 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เวล็ด๑เมด อีควปิเม๎นท๑จํากัด (สํานกังานใหญํ) บริษัท เวล็ด๑เมด อีควปิเม๎นท๑จํากัด (สํานกังานใหญํ) ราคาต ําสุด 28429 23 กค. 2561
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205 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,550.00          1,550.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IVL6107/0213 23 กค. 2561

206 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,050.00        10,050.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IVL6107/0079 23 กค. 2561

207 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 15,240.00        15,240.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IVL02-060401 23 กค. 2561

208 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,110.00          3,110.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-060181 23 กค. 2561

209 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,290.00          5,290.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-060158 23 กค. 2561

210 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,900.00          9,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วากัสเมดิเชีย หจก. วากัสเมดิเชีย ราคาต ําสุด 610624 23 กค. 2561

211 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,426.08        10,426.08       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327198313 23 กค. 2561

212 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,450.00          3,450.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส ราคาต ําสุด BR26107/000018 23 กค. 2561

213 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,610.00        27,610.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิปาเมด จํากัด บริษทั สคิปาเมด จํากัด ราคาต ําสุด BL 610700101 23 กค. 2561

214 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,740.00        23,740.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิปาเมด จํากัด บริษทั สคิปาเมด จํากัด ราคาต ําสุด BL 610700102 23 กค. 2561

215 วสัดุทนัตกรรม 610.00             610.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคอร๑ด บริษทั แอคอร๑ด ราคาต ําสุด IV806101336 23 กค. 2561

216 วสัดุทนัตกรรม 1,650.00          1,650.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดวร๑อิน บริษทั ไดวร๑อิน ราคาต ําสุด 99476 23 กค. 2561

217 วสัดุทนัตกรรม 21,800.00        21,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี บริษทั ยูนิต้ี ราคาต ําสุด 186106453 23 กค. 2561

218 วสัดุทนัตกรรม 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ ราคาต ําสุด 141060300 23 กค. 2561

219 วสัดุสํานักงาน 24,200.00        24,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 610714397157 ลว. 24 กค. 61

220 วสัดุกํอสร๎าง 44,130.00        44,130.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชัยยากํอสร๎าง หจก. ลําปางชัยยากํอสร๎าง ราคาต ําสุด 610714401083 ลว. 24 กค. 61

221 ซํอมฝาถังเครื องอบผ๎า 3,400.00          3,400.00         เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต วงค๑คําต๎ุย นายประกาศิต วงค๑คําต๎ุย ราคาต ําสุด 24 กค. 2561

222 โทรทศัน๑ 32 นิ้ว 5,700.00          5,700.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 24 กค. 2561

223 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 52,480.00        52,480.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6107043 24 กค. 2561

224 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,040.00        27,040.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6107015 24 กค. 2561

225 วสัดุชันสูตร 18,800.00        18,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด ราคาต ําสุด D61-01081 24 กค. 2561

226 วสัดุชันสูตร 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด ราคาต ําสุด 201807-1018 24 กค. 2561

227 วสัดุชันสูตร 38,800.00        38,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV 61-1034 24 กค. 2561
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228 วสัดุชันสูตร 29,352.00        29,352.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN 1807-020 24 กค. 2561

229 วสัดุชันสูตร 66,504.00        66,504.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6107-0795 24 กค. 2561

230 วสัดุชันสูตร 53,000.00        53,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6107-0600 24 กค. 2561

231 ครุภณัฑ๑สํานักงาน 42,300.00        42,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 610714417810 ลว. 25 กค. 61

232 วสัดุยานพาหนะ 800.00             800.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านอ๎ายลา ร๎านอ๎ายลา ราคาต ําสุด 2/25 25 กค. 2561

233 ไดร๑เปา่สไลด๑ 600.00             600.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 25 กค. 2561

234 ถํายเอกสาร 2,880.00          2,880.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ราคาต ําสุด 25 กค. 2561

235 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,720.00          6,720.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL6107/0366 26 กค. 2561

236 วสัดุทนัตกรรม 2,820.00          2,820.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร๑ด บริษทั แอคคอร๑ด ราคาต ําสุด IV 1806104214 26 กค. 2561

237 วสัดุทนัตกรรม 17,350.00        17,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซียงฮ๎ บริษทั เซียงฮ๎ ราคาต ําสุด
BB256107/002
61

26 กค. 2561

238 วสัดุทนัตกรรม 14,530.00        14,530.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีทนัตเวช บริษทั เอสดีทนัตเวช ราคาต ําสุด 1807A0462 26 กค. 2561

239 วสัดุทนัตกรรม 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ ราคาต ําสุด 141060420 26 กค. 2561

240 วสัดุทนัตกรรม 4,558.20          4,558.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5327157823 31 กค. 2561

241 วสัดุทนัตกรรม 12,350.00        12,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นูโวเด็นท๑ บริษทั นูโวเด็นท๑ ราคาต ําสุด IV6107125 31 กค. 2561

242 วสัดุทนัตกรรม 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มมีเน๎นซ๑ บริษทั เอ็มมีเน๎นซ๑ ราคาต ําสุด IVD0059467 31 กค. 2561

243 วสัดุทนัตกรรม 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 23280 31 กค. 2561

244 วสัดุทนัตกรรม 35,950.00        35,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคอร๑ด บริษทั แอคอร๑ด ราคาต ําสุด IV1807101852 31 กค. 2561

245 ฟนัปลอม 106,677.00      106,677.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซาซีแลม บริษทั เอ็กซาซีแลม ราคาต ําสุด cmbi-1806-000492 31 กค. 2561

-                  0

20 -                  0

21 -                  0



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา

22 -                  0

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

เลขที่ใบส่งของ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง
ล าดบั กุญแจ 590.00             590.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟา้ ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟา้ ราคาต ําสุด 006/0267 1 มิถุนายน 2561

1 ทอํปนู 1,120.00          1,120.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กมลคอนกรีต หจก.กมลคอนกรีต ราคาต ําสุด 1/18 1 มิถุนายน 2561

2 น้ํามัน สสอ. 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ๑การเกษตรเกาะคา สหกรณ๑การเกษตรเกาะคา ราคาต ําสุด 610614016349 ลว. 1 มถินุายน 
61

3 จ๎างเหมาบํารุงลิพท๑ 51,408.00        51,408.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟโอเนียลิฟท๑ บริษัท ไฟโอเนียลิฟท๑ ราคาต ําสุด 610614023248 ลว. 1 มถินุายน 
61

4 จ๎างเหมาตรวจเซ็คเพลิงไหม๎ 5,350.00          5,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพอภญิญา เอน็จเีนียริ ง แอนด๑ เซอร๑วิส บริษัท เทพอภญิญา เอน็จเีนียริ ง แอนด๑ เซอร๑วิส ราคาต ําสุด 610614023364 ลว. 1 มถินุายน 
61

5 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค  ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค  ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162002877 1 มิถุนายน 2561

6 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162002891 1 มิถุนายน 2561

7 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,200.00          7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก๏ตต้ิง จํากัด บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก๏ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV061001826 1 มิถุนายน 2561

8 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,900.00          6,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก๏ตต้ิง จํากัด บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก๏ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด Iv061001579 1 มิถุนายน 2561

9 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,350.00          5,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อิสโก๎ จํากัด บริษทั อิสโก๎ จํากัด ราคาต ําสุด 61199 1 มิถุนายน 2561

10 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 18,700.00        18,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพเีค เมคิคอล จํากัด บริษทั เคพเีค เมคิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6105088 1 มิถุนายน 2561

11 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13,896.00        13,896.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV 6104844 1 มิถุนายน 2561

12 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,800.00        10,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV 6104874 1 มิถุนายน 2561

13 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 38027 1 มิถุนายน 2561

14 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 38025 1 มิถุนายน 2561

15 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 38026 1 มิถุนายน 2561

16 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 14,640.00        14,640.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/052474 1 มิถุนายน 2561

17 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21,960.00        21,960.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด BM61/052342 1 มิถุนายน 2561

18 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,819.00          1,819.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161918842 1 มิถุนายน 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลเกาะคา



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา

19 วสัดุชันสูตร 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV6105-0896 1 มิถุนายน 2561

20 วสัดุชันสูตร 13,000.00        13,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV 61-0837 1 มิถุนายน 2561

21 วสัดุชันสูตร 47,697.00        47,697.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN 1806-001 1 มิถุนายน 2561

22 วสัดุชันสูตร 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วายดี ดไดนซ๑นอสติคส๑ บริษทั วายดี ดไดนซ๑นอสติคส๑ ราคาต ําสุด IV 6106140 1 มิถุนายน 2561

ล าดบั วสัดุชันสูตร 26,888.00        26,888.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV6105-117 1 มิถุนายน 2561

24 วสัดุชันสูตร 74,343.00        74,343.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6105-0897 1 มิถุนายน 2561

25 จ๎างเหมาซํอม ค.การแพทย๑ 45,000.00        45,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอบ จํากัด บริษทั เมดิทอบ จํากัด ราคาต ําสุด 610614042221 ลว. 4 มถินุายน 
61

26 กุญแจประตูบานเลื อน 220.00             220.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเกาะคาอลูมิเนียม ร๎านเกาะคาอลูมิเนียม ราคาต ําสุด 14/0657 4 มิถุนายน 2561

27 ซํอมค.การแพทย๑ 3,880.00          3,880.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน๎นซ๑ หจก.เอ็มมีเน๎นซ๑ ราคาต ําสุด IVDS013029 4 มิถุนายน 2561

28 ดินดํา 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง นายอาทติย๑ ก๐าวทิู นายอาทติย๑ ก๐าวทิู ราคาต ําสุด 1/25 4 มิถุนายน 2561

29 ปา้ยประชาสัมพนัธ๑ 2,600.00          2,600.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 1/14 4 มิถุนายน 2561

30 ซํอมฝาถังเครื องอบผ๎า 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต  วงค๑คําต๎ุย นายประกาศิต  วงค๑คําต๎ุย ราคาต ําสุด 1/17 4 มิถุนายน 2561

31 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,040.00        27,040.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6105233 4 มิถุนายน 2561

32 จ๎างเหมาเรียงกิน 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 6106140742575 ลว. 4 มิถุนายน 61

33 จ๎างเหมาทาสี 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎าน ท ีอาร๑ กํอสร๎าง ร๎าน ท ีอาร๑ กํอสร๎าง ราคาต ําสุด 610614042539 ลว. 4 มถินุายน 
61

34 โทรทศัน๑ 32 นิ้ว 5,700.00          5,700.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต ําสุด 610614044579 ลว. 4 มถินุายน 
61

35 จ๎างเหมาบริการร้ือนถอนชัน้เก็บเอกสาร 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ราคาต ําสุด 610614043182 ลว. 4 มถินุายน 
61

36 เปลี ยนน้ํามันเครื อง 2,546.00          2,546.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 5 มิถุนายน 2561

37 วสัดุคอมพวิเตอร๑ 4,635.00          4,635.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV 6102699 5 มิถุนายน 2561

38 วสัดุงานบา๎นงานครัว 4,610.00          4,610.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร๑สตาร๑โอเอ หจก.โฟร๑สตาร๑โอเอ ราคาต ําสุด 147/061 5 มิถุนายน 2561

39 วสัดุงานบา๎นงานครัว 2,790.00          2,790.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 5 มิถุนายน 2561

40 วสัดุงานบา๎นงานครัว 9,397.00          9,397.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮํงฮง ร๎านเตียเฮํงฮง ราคาต ําสุด 610614094247 ลว. 5 มถินุายน 
61

41 ซํอมเสาหลังคา 6,800.00          6,800.00         เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต  วงค๑คําต๎ุย นายประกาศิต  วงค๑คําต๎ุย ราคาต ําสุด 610614112969 ลว. 5 มถินุายน 
61



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา

42 จ๎างเหมาบขนใบไม๎ 2,800.00          2,800.00         เฉพาะเจาะจง นายเสาร๑แก๎ว  แสงเมือง นายเสาร๑แก๎ว  แสงเมือง ราคาต ําสุด 2/2 5 มิถุนายน 2561

43 ไมโครโพน 1,940.00          1,940.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านชุมพลอิเล็กทรอนิกส๑ ร๎านชุมพลอิเล็กทรอนิกส๑ ราคาต ําสุด 03/0118 5 มิถุนายน 2561

44 วสัดุงานบา๎นงานครัว 14,962.00        14,962.00       เฉพาะเจาะจง นายภมูินทร๑ สายวงค๑ฝ้ัน นายภมูินทร๑ สายวงค๑ฝ้ัน ราคาต ําสุด PM61060001 610614098408 ลว. 5 มถินุายน 
61

45 น้ํากลี น 1,000.00          1,000.00         เฉพาะเจาะจง น้ําดื มดิวดรอป น้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 13/1861 5 มิถุนายน 2561

46 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,120.00        25,120.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6105641 7 มิถุนายน 2561

47 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 19,500.00        19,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 612964 7 มิถุนายน 2561

ล าดบั เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 613397 7 มิถุนายน 2561

49 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,354.00          2,354.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5326858112 7 มิถุนายน 2561

50 จ๎างเหมา ซํอม ค.เกษตร 6,420.00          6,420.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านอนันตภณัฑ๑ ร๎านอนันตภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 610614105083 ลว. 8 มถินุายน 
61

51 เปลี ยนโซคเก๎าอี้ 1,700.00          1,700.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภณฑ๑ ราคาต ําสุด 468/23391 8 มิถุนายน 2561

52 ปา้ยไวนิล 460.00             460.00            เฉพาะเจาะจง เลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท เลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ราคาต ําสุด 004/0196 8 มิถุนายน 2561

53 ตรายาง 810.00             810.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 27/1325 8 มิถุนายน 2561

54 เปลี ยนยางรถซาเล๎ง 430.00             430.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเจได ออโต๎พาร๑ท ร๎านเจได ออโต๎พาร๑ท ราคาต ําสุด 1/11 8 มิถุนายน 2561

55 เครื องตัดหญา 8,700.00          8,700.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางอนันตภณัฑ๑ ร๎านลําปางอนันตภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 610614123524 ลว. 8 มถินุายน 
61

56 ถังพลาสติก ขนาด 38 กก. 6,600.00          6,600.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮํงฮง ร๎านเตียเฮํงฮง ราคาต ําสุด 610614124496 ลว. 8 มถินุายน 
61

57 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162010638 8 มิถุนายน 2561

58 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11,600.00        11,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/281 8 มิถุนายน 2561

59 ปุ๋ย 8-24-24 เรือใบ 1,230.00          1,230.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเจริญพานิช ร๎านเจริญพานิช ราคาต ําสุด 203/10112 11 มิถุนายน 2561

60 วสัดุทนัตกรรม 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านมายด๑เด็นท๑ ร๎านมายด๑เด็นท๑ ราคาต ําสุด IV61-05-06 11 มิถุนายน 2561

61 วสัดุทนัตกรรม 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นีโอเทค บริษทั นีโอเทค ราคาต ําสุด 201806001 11 มิถุนายน 2561

62 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,030.00        25,030.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิปาเมด จํากัด บริษทั สคิปาเมด จํากัด ราคาต ําสุด IL6106-00063 11 มิถุนายน 2561

63 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,400.00          5,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อิสโก๎ จํากัด บริษทั อิสโก๎ จํากัด ราคาต ําสุด 61212 11 มิถุนายน 2561

64 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 32,100.00        32,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5326820685 11 มิถุนายน 2561
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65 กุญแจ 210.00             210.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟา้ ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟา้ ราคาต ําสุด 2/1 13 มิถุนายน 2561

66 ตรายาง 3,520.00          3,520.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 27/1330 13 มิถุนายน 2561

67 สายโอริง 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง ร๎าน ก.วสัดุภณัฑ๑ (เกาะคา) ร๎าน ก.วสัดุภณัฑ๑ (เกาะคา) ราคาต ําสุด 029/1405 13 มิถุนายน 2561

68 ไม๎กวาดแข็ง 700.00             700.00            เฉพาะเจาะจง นยเสริฐ  กานัน นยเสริฐ  กานัน ราคาต ําสุด 1/20 13 มิถุนายน 2561

69 เปลี ยนน้ํามันเครื อง 2,375.40          2,375.40         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 13 มิถุนายน 2561

70 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 260.00             260.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านอ๎ายลา ร๎านอ๎ายลา ราคาต ําสุด 1/21 13 มิถุนายน 2561

71 จ๎างเหมา ซํอมค. การแพทย๑ 7,928.70          7,928.70         เฉพาะเจาะจง บริษทั นําววิฒัน๑การชําง จํากัด บริษทั นําววิฒัน๑การชําง จํากัด ราคาต ําสุด 610614198022 ลว. 13 มิถุนายน 61

72 อํางล๎างมือ 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริฐกิจ ร๎านปทัมาเจริฐกิจ ราคาต ําสุด 610614204430 ลว. 13 มิถุนายน 61

ล าดบั จา๎งเหมา ซํอม. เครื องเอ๏กซเรย๑ 51,360.00        51,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม.ไอ.ดี.จํากัด บริษทั เอ็ม.ไอ.ดี.จํากัด ราคาต ําสุด 61061422008 ลว. 13 มถินุายน 
61

74 แบเตอรี และน้ํากลั น 27,456.80        27,456.80       เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรดีเซล ลําปาง หจก.มิตรดีเซล ลําปาง ราคาต ําสุด 610614213132 ลว. 13 มิถุนายน 61

75 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,400.00        20,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV6100209 13 มิถุนายน 2561

76 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,760.00        25,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟอร๑เวริด เมดิคัล จํากัด บริษทั ฟอร๑เวริด เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด 1085131 13 มิถุนายน 2561

77 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 14,400.00        14,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟร๑สตาร๑ โอเอ บริษทั โฟร๑สตาร๑ โอเอ ราคาต ําสุด 147/066 13 มิถุนายน 2561

78 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,760.00        25,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6105627 14 มิถุนายน 2561

79 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 195,000.00      195,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV6105-028 14 มิถุนายน 2561

80 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวนนซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวนนซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 6106-0116 14 มิถุนายน 2561

81 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 28,170.00        28,170.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด ราคาต ําสุด 6106108 14 มิถุนายน 2561

82 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด ราคาต ําสุด 201806-1020 14 มิถุนายน 2561

83 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 33,950.00        33,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV 61-0909 14 มิถุนายน 2561

84 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,680.00        27,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6105700 15 มิถุนายน 2561

85 คําขนสํง 400.00             400.00            เฉพาะเจาะจง กรมวทิยาศาสตร๑การแพทย๑ กรมวทิยาศาสตร๑การแพทย๑ ราคาต ําสุด 232/45 18 มิถุนายน 2561

86 จ๎างซํอมรถยนต๑ 21,186.00        21,186.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 610614264380 ลว. 18 มิถุนายน 61

87 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,305.60        20,305.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5326903569 18 มิถุนายน 2561
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88 จ๎างเหมาบริการขุลอกรํองน้ํา 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านปทัมาเจริญกิจ ร๎านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ําสุด 610714005137 ลว. 19 มิถุนายน 61

89 วสัดุชันสูตร 15,024.00        15,024.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ๏กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ๏กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6106-094 18 มิถุนายน 2561

90 วสัดุชันสูตร 68,619.00        68,619.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6106-0472 18 มิถุนายน 2561

91 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 32,500.00        32,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก.อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-060128 19 มิถุนายน 2561

92 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12,660.00        12,660.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก.อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-050334 29 มิถุนายน 2561

93 น้ําดื ม 33,495.00        33,495.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสมบรูณ๑พานิชย๑ ร๎านสมบรูณ๑พานิชย๑ ราคาต ําสุด 61061431619 ลว. 20 มถินุายน 
61

94 วสัดุทนัตกรรม 5,550.00          5,550.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซียงไฮ๎ บริษทั เซียงไฮ๎ ราคาต ําสุด BB256105/00907 20 มิถุนายน 2561

95 วสัดุทนัตกรรม 28,000.00        28,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ ราคาต ําสุด 611005850 20 มิถุนายน 2561

96 วสัดุทนัตกรรม 5,885.00          5,885.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5326861997 20 มิถุนายน 2561

97 วสัดุทนัตกรรม 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 20990 20 มิถุนายน 2561

ล าดบั วสัดุทนัตกรรม 3,135.00          3,135.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดวร๑อิน บริษทั ไดวร๑อิน ราคาต ําสุด 98812 20 มิถุนายน 2561

99 วสัดุทนัตกรรม 610.00             610.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดคอร๑ด บริษทั แอดคอร๑ด ราคาต ําสุด IV1805101589 20 มิถุนายน 2561

100 วสัดุทนัตกรรม 1,750.00          1,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ ราคาต ําสุด 141050396 20 มิถุนายน 2561

101 น้ํากลั น 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง น้ําดื มดิวดรอป น้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 18/1/61 21 มิถุนายน 2561

102 นาฬิกาจับเวลา 2,100.00          2,100.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านสาธรนาฬิกา ร๎านสาธรนาฬิกา ราคาต ําสุด 117/05828 21 มิถุนายน 2561

103 ไม๎เสียบ 210.00             210.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยําจันทร๑หอม หจก.ยําจันทร๑หอม ราคาต ําสุด 07/009 21 มิถุนายน 2561

104 จ๎างทําปา้ยพลาสติก 415.00             415.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ราคาต ําสุด 21 มิถุนายน 2561

105 จ๎างเหมาบริการทาสี 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธ๑  อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธ๑  อํอนหวาน ราคาต ําสุด 21 มิถุนายน 2561

106 ก๏อกน้ําสําหรับล๎างมือ 3,240.00          3,240.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อิวหลี บริษทั อิวหลี ราคาต ําสุด 21 มิถุนายน 2561

107 ถังพลาสติก ขนาด 8 และ 10 9,700.00          9,700.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮํงฮง ร๎านเตียเฮํงฮง ราคาต ําสุด 610614804598 ลว. 21 มิถุนายน 61

108 จ๎างเหมาขนทอํน้ําไปทิ้ง 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธ๑  อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธ๑  อํอนหวาน ราคาต ําสุด

109 ซํอม ค.การแพทย๑ เครื องปัน่ Hct 14,000.00        14,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ๑เคมีภัณฑ๑ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ๑เคมีภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 610614305545 ลว. 21 มิถุนายน 61

110 ซํอมไมโครเวฟ 950.00             950.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมพลเทรดด้ิง กรุป จํากัด บริษทั ชุมพลเทรดด้ิง กรุป จํากัด ราคาต ําสุด 21 มิถุนายน 2561
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111 โคมไฟ 10" 3,300.00          3,300.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปรณ๑ไฟฟา้ ร๎านธนภรณ๑อุปรณ๑ไฟฟา้ ราคาต ําสุด 006/269 21 มิถุนายน 2561

112 แบตเตอรี 2,465.00          2,465.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากัด บริษทั ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากัด ราคาต ําสุด 03/0135 21 มิถุนายน 2561

113 สังฆทาน 1,000.00          1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาภรณ๑ ร๎านรัตนาภรณ๑ ราคาต ําสุด 2/17 21 มิถุนายน 2561

114 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,260.00          9,260.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก็ส บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก็ส ราคาต ําสุด BR 26106/000005 22 มิถุนายน 2561

115 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13,790.00        13,790.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/062927 22 มิถุนายน 2561

116 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 43,260.10        43,260.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5326957474 22 มิถุนายน 2561

117 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,760.00        25,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6106068 25 มิถุนายน 2561

118 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,600.00          1,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-050433 25 มิถุนายน 2561

119 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,170.00          2,170.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเมนท๑ แล็ป หจก. อินสรูเมนท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-050538 25 มิถุนายน 2561

120 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,215.00          6,215.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเมนท๑ แล็ป หจก. อินสรูเมนท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-050333 25 มิถุนายน 2561

121 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,060.00          5,060.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเมนท๑ แล็ป หจก. อินสรูเมนท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-050308 25 มิถุนายน 2561

122 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13,935.00        13,935.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเมนท๑ แล็ป หจก. อินสรูเมนท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-050223 25 มิถุนายน 2561

ล าดบั เวชภณัฑ๑มิใชํยา 29,400.00        29,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL61-06/237 25 มิถุนายน 2561

124 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL61-05/618 25 มิถุนายน 2561

125 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,200.00          2,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด Bl61-05/426 25 มิถุนายน 2561

126 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13,500.00        13,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL61-06/425 25 มิถุนายน 2561

127 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,879.20          4,879.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162036414 25 มิถุนายน 2561

128 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,490.00          7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161972071 25 มิถุนายน 2561

129 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,360.00          3,360.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มาร๑เก็ตต้ิง อินเทลลิเจ๎นท๑ บริษทั มาร๑เก็ตต้ิง อินเทลลิเจ๎นท๑ ราคาต ําสุด IV18/05/2284 25 มิถุนายน 2561

130 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,360.00          3,360.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มาร๑เก็ตต้ิง อินเทลลิเจ๎นท๑ บริษทั มาร๑เก็ตต้ิง อินเทลลิเจ๎นท๑ ราคาต ําสุด IV18/06/1400 25 มิถุนายน 2561

131 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,785.00          2,785.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 610293 26 มิถุนายน 2561

132 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,020.00          2,020.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/280 26 มิถุนายน 2561

133 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,555.00          4,555.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/258 26 มิถุนายน 2561
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134 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,305.00          5,305.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/283 26 มิถุนายน 2561

135 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,140.00          2,140.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/265 26 มิถุนายน 2561

136 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,110.00          3,110.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/255 26 มิถุนายน 2561

137 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,215.00          1,215.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/273 26 มิถุนายน 2561

138 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 38389 26 มิถุนายน 2561

139 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 38388
26 มิถุนายน 2561

140 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 38387 26 มิถุนายน 2561

141 วสัดุทนัตกรรม 35,150.00        35,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ ราคาต ําสุด 611006812 28 มิถุนายน 2561

142 วสัดุทนัตกรรม 3,640.00          3,640.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ ราคาต ําสุด 6110006296 28 มิถุนายน 2561

143 วสัดุทนัตกรรม 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซียงไฮ๎ บริษทั เซียงไฮ๎ ราคาต ําสุด BB256106/00371 28 มิถุนายน 2561

144 ฟนัปลอม 123,436.00      123,436.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซาซีแลม บริษทั เอ็กซาซีแลม ราคาต ําสุด CMBI-1806-000464 28 มิถุนายน 2561

145 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิโรํเมดิคอล จํากัด บริษทั ซิโรํเมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV 0030706 29 มิถุนายน 2561

146 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,168.10          5,168.10         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610602968 29 มิถุนายน 2561

147 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,632.20          2,632.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610505584 29 มิถุนายน 2561

ล าดบั เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,728.50          2,728.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610610538 29 มิถุนายน 2561

149 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,978.88          2,978.88         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610600014 29 มิถุนายน 2561

150 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,500.00        10,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV 18005890 29 มิถุนายน 2561

151 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV 18006061 29 มิถุนายน 2561

152 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV 18005585 29 มิถุนายน 2561

153 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,900.00          4,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV 6105389 29 มิถุนายน 2561

154 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 44,940.00        44,940.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5327021162 29 มิถุนายน 2561

155 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 60,000.00        60,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลท๑ต้ี มายด๑ โซลูชั น จํากดั บริษทั เฮลท๑ต้ี มายด๑ โซลูชั น จํากดั ราคาต ําสุด INV 2018-06-14 29 มิถุนายน 2561



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา

156 -                  

-                  

-                  

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

เลขที่ใบส่งของ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง
ล าดบั วสัดุงานบา๎นงานครัว 2,070.00          2,070.00         เฉพาะเจาะจง ร๎ามานิตย๑ ร๎ามานิตย๑ ราคาต ําสุด ก.พ.-54 1 พค. 2561

1 วสัดุงานบา๎นงานครัว 2,520.00          2,520.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเตี ยเฮํงฮง ร๎านเตี ยเฮํงฮง ราคาต ําสุด 062/3097 1 พค. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม
โรงพยาบาลเกาะคา



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา

2 ใบเสร็จรับเงิน 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก.อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 070/3491 610514006973 ลว. 1 พค. 2561

3 สต๊ิกเกอร๑เทอร๑มอล 34,500.00        34,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี อินเตอร๑ เมดิคอล จํากัด บริษัท เอ.ที.พี อินเตอร๑ เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 61/308 610514017233 ลว 1 พค. 2561

4 สต๊ิกเกอร๑เนื้อขาวด๎วน 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านแมํวงั เปเปอร๑ฟอร๑ม ร๎านแมํวงั เปเปอร๑ฟอร๑ม ราคาต ําสุด 017/61 610514017339 ลว. 1 พค. 2561

5 จ๎างเหมาปรับปรุงอาคาร 16,700.00        16,700.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ราคาต ําสุด 610514010977 ลว 1 พค. 2561

6 จ๎างเหมาปรับปรุงอาคาร 44,300.00        44,300.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ราคาต ําสุด 610514012166 ลว. 1 พค. 2561

7 จ๎างเหมาปรับปรุงไหลํทาง 12,939.35        12,939.35       เฉพาะเจาะจง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ราคาต ําสุด 610514014950 ลว. 1 พค. 2561

8 จ๎างเหมาตัดกิ งไม๎ 7,000.00          7,000.00         นายกมล  ดวงจัทร๑ นายกมล  ดวงจัทร๑ 610514032440 ลว. 1 พค. 2561

9 จ๎างเหมาลอกทอํ 6,000.00          6,000.00         นายอุดม  จ๏ะใจ นายอุดม  จ๏ะใจ 610514033641 ลว. 1 พค. 2561

10 วสัดุงานบา๎นงานครัว 14,337.00        14,337.00       นายภมูินทร๑  สายวงศ๑ฝ้ัน นายภมูินทร๑  สายวงศ๑ฝ้ัน PM6105001 610514031121 ลว. 1 พค. 2561

11 จ๎างเหมาเติมน้ํายาดับเพลิง 7,420.00          7,420.00         น๎องแบงค๑การดับเพลิง น๎องแบงค๑การดับเพลิง 020/0975 610514032205 ลว. 1 พค. 2561

12 วสัดุงานบา๎นงานครัว 12,400.00        12,400.00       บริษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด บริษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด 2018-0516 610514033785 ลว. 2 พค. 2561

13 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา 1161885359 2 พค. 2561

14 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา 1161883288 2 พค. 2561

15 ยาบญัชีหลัก 18,190.00        18,190.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอโรแคร๑ บริษทั แอโรแคร๑ ราคาต ําสุด 0015212 3 พค. 2561

16 ยาบญัชีหลัก 13,400.00        13,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ําสุด IV610501347 3 พค. 2561

17 ยาบญัชีหลัก 21,158.18        21,158.18       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค บริษทั ซิลลิค ราคาต ําสุด 1161477969 3 พค. 2561

18 ยาบญัชีหลัก 2,247.00          2,247.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค บริษทั ซิลลิค ราคาต ําสุด 1161811936 3 พค. 2561

19 ยาบญัชีหลัก 19,613.00        19,613.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค บริษทั ซิลลิค ราคาต ําสุด 1161803011 3 พค. 2561

20 ยาบญัชีหลัก 23,582.80        23,582.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค บริษทั ซิลลิค ราคาต ําสุด 1161804391 3 พค. 2561

21 ยาบญัชีหลัก 18,297.00        18,297.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค บริษทั ซิลลิค ราคาต ําสุด 1161804984 3 พค. 2561

22 ยาบญัชีหลัก 21,721.00        21,721.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค บริษทั ซิลลิค ราคาต ําสุด 1161803114 3 พค. 2561

23 ยาบญัชีหลัก 5,145.16          5,145.16         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค บริษทั ซิลลิค ราคาต ําสุด 1161811026 3 พค. 2561

24 ยาบญัชีหลัก 26,750.00        26,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล บริษทั ฮีลลอล ราคาต ําสุด IV1805103 3 พค. 2561



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา

25 ยาบญัชีหลัก 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั 2 เอ็ม เมดเมเกอร๑ บริษทั 2 เอ็ม เมดเมเกอร๑ ราคาต ําสุด V80001073 3 พค. 2561

26 ยาบญัชีหลัก 73,030.00        73,030.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส บริษทั เอสพเีอส ราคาต ําสุด SL14/1807469 3 พค. 2561

27 ยาบญัชีหลัก 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทเปี้ยน บริษทั ยูโทเปี้ยน ราคาต ําสุด IV1804293 3 พค. 2561

28 ยาบญัชีหลัก 47,200.00        47,200.00       บริษทั โมเดิร๑นฟาร๑มา บริษทั โมเดิร๑นฟาร๑มา INV6104-0827 3 พค. 2561

29 ยาบญัชีหลัก 36,000.00        36,000.00       บริษทั โอสถอินเตอร๑ บริษทั โอสถอินเตอร๑ 18BU06271 3 พค. 2561

30 ยาบญัชีหลัก 10,800.00        10,800.00       บริษทั โอสถอินเตอร๑ บริษทั โอสถอินเตอร๑ 18BU05590 3 พค. 2561

31 ยาบญัชีหลัก 10,500.00        10,500.00       บริษทั บรูพาโอสถ บริษทั บรูพาโอสถ DB6100299 3 พค. 2561

32 ยาบญัชีหลัก 29,400.00        29,400.00       บริษทั เซนทรัลโพลีเทรดด้ิง บริษทั เซนทรัลโพลีเทรดด้ิง 821107713 3 พค. 2561

33 ยาบญัชีหลัก 34,800.00        34,800.00       บริษทั เซนทรัลโพลีเทรดด้ิง บริษทั เซนทรัลโพลีเทรดด้ิง 821111645 3 พค. 2561

34 ยาบญัชีหลัก 21,793.80        21,793.80       บริษทั ซิลลิค บริษทั ซิลลิค 1161803117 3 พค. 2561

35 ยาบญัชีหลัก 40,446.00        40,446.00       บริษทั ซิลลิค บริษทั ซิลลิค 161802751 3 พค. 2561

36 ยาบญัชีหลัก 34,775.00        34,775.00       บริษทั ซิลลิค บริษทั ซิลลิค 1161803958 3 พค. 2561

37 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,030.00        25,030.00       บริษทั สคิปาเมด บริษทั สคิปาเมด BL6105-00029 3 พค. 2561

38 วสัดุงานบา๎นงานครัว 2,928.00          2,928.00         หจก.โฟร๑สตาร๑ โอ เอ หจก.โฟร๑สตาร๑ โอ เอ 147/002 4 พค. 2561

39 เปลี ยนแบตเตอรี 3,852.00          3,852.00         ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล 111/5532 4 พค. 2561

40 เปลี ยนน้ํามันเครื อง 3,119.50          3,119.50         ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล 111/5533 4 พค. 2561

41 ยาบญัชีหลัก 29,480.00        29,480.00       บริษทั สหแพทย๑เภสัช บริษทั สหแพทย๑เภสัช 9110089190 4 พค. 2561

42 ยาบญัชีหลัก 6,240.00          6,240.00         บริษทั สหแพทย๑เภสัช บริษทั สหแพทย๑เภสัช 9110090818 4 พค. 2561

43 ยาบญัชีหลัก 22,000.00        22,000.00       บริษทั ฟาร๑มาดิกา บริษทั ฟาร๑มาดิกา DIS180404-089 4 พค. 2561

44 ยาบญัชีหลัก 5,360.00          5,360.00         บริษทั ฟาร๑มาดิกา บริษทั ฟาร๑มาดิกา DIS180425-066 4 พค. 2561

45 ยาบญัชีหลัก 5,070.00          5,070.00         บริษทั ฟาร๑มาดิกา บริษทั ฟาร๑มาดิกา DIS180427-065 4 พค. 2561

46 ยาบญัชีหลัก 13,268.00        13,268.00       บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ บริษทั อาร๑เอ็กซ๑ IV18-17112 4 พค. 2561

47 ยาบญัชีหลัก 2,400.00          2,400.00         บริษทั ธงทองโอสถ บริษทั ธงทองโอสถ TH6105/11751 4 พค. 2561



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
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โรงพยาบาลเกาะคา

48 ยาบญัชีหลัก 19,490.00        19,490.00       บริษทั ธงทองโอสถ บริษทั ธงทองโอสถ tH6105/0024 4 พค. 2561

49 ยาบญัชีหลัก 4,000.00          4,000.00         บริษทั ไทยเอฟดี บริษทั ไทยเอฟดี H610498 4 พค. 2561

50 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา 1161885296 4 พค. 2561

51 หวัน้ําพุ 5,600.00          5,600.00         ร๎านลําปางชัยยากํอสร๎าง ร๎านลําปางชัยยากํอสร๎าง 096/4781 610514108973 ลว. 7 พค. 2561

52 ปั้มน้ําไดโวํ 11,600.00        11,600.00       ร๎านลําปางชัยยากํอสร๎าง ร๎านลําปางชัยยากํอสร๎าง 096/4780 610514142239 ลว. 7 พค. 2561

53 ยาบญัชีหลัก 9,300.00          9,300.00         บริษทั เอเอ็นบี บริษทั เอเอ็นบี 8370157768 7 พค. 2561

54 ยาบญัชีหลัก 44,000.00        44,000.00       บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม 3020000636 7 พค. 2561

55 ยาบญัชีหลัก 28,860.00        28,860.00       บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม 302001245 7 พค. 2561

56 ยาบญัชีหลัก 3,000.00          3,000.00         บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม 3020001246 7 พค. 2561

57 ยาบญัชีหลัก 680.52             680.52            บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม 3020000766 7 พค. 2561

58 ยาบญัชีหลัก 79,745.60        79,745.60       บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม 3020000635 7 พค. 2561

59 ยาบญัชีหลัก 30,334.50        30,334.50       บริษทั บเีอ็ลเอช บริษทั บเีอ็ลเอช 1061060575 7 พค. 2561

60 ยาบญัชีหลัก 42,000.00        42,000.00       บริษทั เมดไลน๑ บริษทั เมดไลน๑
10318050020
3

7 พค. 2561

61 ยาบญัชีหลัก 12,120.00        12,120.00       บริษทั ยูเมด๎า บริษทั ยูเมด๎า 172216 7 พค. 2561

62 ยาบญัชีหลัก 5,400.00          5,400.00         บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม 3020001204 7 พค. 2561

63 ยาบญัชีหลัก 35,000.00        35,000.00       บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม 3020001106 7 พค. 2561

64 ยาบญัชีหลัก 56,000.00        56,000.00       บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม 3020000980 7 พค. 2561

65 ยาบญัชีหลัก 84,100.00        84,100.00       บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม 3020000979 7 พค. 2561

66 ยาบญัชีหลัก 8,000.00          8,000.00         บริษทั มาสุ บริษทั มาสุ 151066 7 พค. 2561

67 ยาบญัชีหลัก 64,735.00        64,735.00       บริษทัสยามฟาร๑มาซูติคอล บริษทัสยามฟาร๑มาซูติคอล 1180501095 7 พค. 2561

68 ยาบญัชีหลัก 21,437.00        21,437.00       บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน 611050043 7 พค. 2561

69 ยาบญัชีหลัก 7,800.00          7,800.00         บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน 611055246 7 พค. 2561

70 ยาบญัชีหลัก 4,050.00          4,050.00         บริษทั นิวไลฟฟ์าร๑มํา บริษทั นิวไลฟฟ์าร๑มํา IV61051872 7 พค. 2561
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71 ยาบญัชีหลัก 3,450.00          3,450.00         บริษทั มิลาโน บริษทั มิลาโน 5411 7 พค. 2561

72 ยาบญัชีหลัก 63,070.00        63,070.00       บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี IV6112729 7 พค. 2561

73 วสัดุชันสูตร 150,000.00      150,000.00     บริษทั เอ๏กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ๏กซ๑แล็บ จํากัด EX-IV 6105-028 7 พค. 2561

74 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,420.00          6,420.00         บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา 1161916988 7 พค. 2561

75 จ๎างเหมาถํายเอกสาร 300.00             300.00            ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ร๎านตาหวานก๏อปปี้ 4/4/61 8 พค. 2561

76 จ๎างเหมาซํอมแซมตึกปราณี 34,580.00        34,580.00       ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง 8 พค. 2561

77 จ๎างเหมาซํอมค.การแพทย๑ 1,600.00          1,600.00         บริษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด บริษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด 8 พค. 2561

78 จ๎างเหมาซํอมอาคารซักฟอก 3,650.00          3,650.00         ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง 8 พค. 2561

79 สมุดตรวจสุขภาพประจําปี 29,000.00        29,000.00       หสม. นากํวมการพมิพิ์ หสม. นากํวมการพมิพิ์ 036/1770 610514156291 ลว. 8 พค. 2561

80 วสัดุสํานักงาน 9,000.00          9,000.00         ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ 6105142164885 ลว. 8 พค. 
2561

81 วสัดุชันสูตร 98,009.00        98,009.00       บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด INV 6105-0223 8 พค. 2561

82 วสัดุชันสูตร 55,035.00        55,035.00       บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด SN 1804-018 8 พค. 2561

83 วสัดุชันสูตร 31,600.00        31,600.00       บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด D61-00640 8 พค. 2561

84 วสัดุชันสูตร 15,000.00        15,000.00       บริษทั เอ็นจี โปรเกรสซัฟ จํากัด บริษทั เอ็นจี โปรเกรสซัฟ จํากัด 223/61 8 พค. 2561

85 วสัดุชันสูตร 6,240.00          6,240.00         บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด MG 6105-0024 8 พค. 2561

86 ยาบญัชีหลัก 18,000.00        18,000.00       บริษทั ทพี ีอินเตอร๑เมดิคอล บริษทั ทพี ีอินเตอร๑เมดิคอล 61/287 8 พค. 2561

87 ยาบญัชีหลัก 65,000.00        65,000.00       บริษทั โบโอวาลิส บริษทั โบโอวาลิส IV1806699 8 พค. 2561

88 ยาบญัชีหลัก 6,240.00          6,240.00         บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ 61182457 8 พค. 2561

89 ยาบญัชีหลัก 10,800.00        10,800.00       บริษทั มาสุ บริษทั มาสุ 151384 8 พค. 2561

90 ยาบญัชีหลัก 8,688.00          8,688.00         บริษทั ฟาร๑มําอินโนวา บริษทั ฟาร๑มําอินโนวา 61038685 8 พค. 2561

91 ยาบญัชีหลัก 3,531.00          3,531.00         บริษทั เกรทเตอร๑มายบาซิน บริษทั เกรทเตอร๑มายบาซิน VI-1-2-201800 8 พค. 2561

92 ยาบญัชีหลัก 31,250.00        31,250.00       บริษทั ไบโอจีนีเทค บริษทั ไบโอจีนีเทค IV-610009424 8 พค. 2561

93 ยาบญัชีหลัก 4,000.00          4,000.00         โรงงานเภสัชกรรมทหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร 2272 8 พค. 2561
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94 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 96,300.00        96,300.00       บริษทั DKSH บริษทั DKSH 5326693696 8 พค. 2561

95 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,750.00          8,750.00         หจก. อินสูรเม๎นท๑ แล๏ป หจก. อินสูรเม๎นท๑ แล๏ป IL 8 พค. 2561

96 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,050.00          3,050.00         หจก. อินสูรเม๎นท๑ แล๏ป หจก. อินสูรเม๎นท๑ แล๏ป 8 พค. 2561

97 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,700.00          7,700.00         หจก. อินสูรเม๎นท๑ แล๏ป หจก. อินสูรเม๎นท๑ แล๏ป 8 พค. 2561

98 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,200.00          2,200.00         หจก. อินสูรเม๎นท๑ แล๏ป หจก. อินสูรเม๎นท๑ แล๏ป 8 พค. 2561

99 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,800.00          2,800.00         บริษทั มาร๑เก็ตต้ิงอินเทลลิเจ๎นท๑ บริษทั มาร๑เก็ตต้ิงอินเทลลิเจ๎นท๑ 8 พค. 2561

100 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,000.00          6,000.00         บริษทั มาร๑เก็ตต้ิงอินเทลลิเจ๎นท๑ บริษทั มาร๑เก็ตต้ิงอินเทลลิเจ๎นท๑ 8 พค. 2561

101 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,500.00          3,500.00         บริษทั มาร๑เก็ตต้ิงอินเทลลิเจ๎นท๑ บริษทั มาร๑เก็ตต้ิงอินเทลลิเจ๎นท๑ 8 พค. 2561

102 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 30,500.00        30,500.00       บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด 8 พค. 2561

103 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11,100.00        11,100.00       บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด 8 พค. 2561

104 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,800.00          5,800.00         บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อินดัสดร้ี จํากัด บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อินดัสดร้ี จํากัด 8 พค. 2561

105 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,500.00        23,500.00       บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อินดัสดร้ี จํากัด บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อินดัสดร้ี จํากัด 8 พค. 2561

106 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,000.00        27,000.00       บริษทั เคมเทค เฮลแคร๑ จํากัด บริษทั เคมเทค เฮลแคร๑ จํากัด 8 พค. 2561

107 ยาบญัชีหลัก 33,705.00        33,705.00       บริษทั ซิลลิค บริษทั ซิลลิค 392 9 พ.ค. 2561

108 วสัดุทนัตกรรม 16,895.00        16,895.00       บริษทั เอสดีทตัเวช บริษทั เอสดีทตัเวช 1805-ฤ0221 9 พค. 2561

109 วสัดุทนัตกรรม 17,120.00        17,120.00       บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช 5326699859 9 พค. 2561

110 วสัดุทนัตกรรม 4,500.00          4,500.00         บริษทั ทนัตสยาม บริษทั ทนัตสยาม I.604/0557 10 พค. 2561

111 ยาบญัชีหลัก 10,900.00        10,900.00       บริษทั เมดิชีน ชัพพลาย บริษทั เมดิชีน ชัพพลาย 50984 11 พค. 2561

112 ยาบญัชีหลัก 4,080.00          4,080.00         บริษทั ซีฟาม บริษทั ซีฟาม IV2827/61 11 พค. 2561

113 ยาบญัชีหลัก 7,680.00          7,680.00         บริษทั ซีฟาม บริษทั ซีฟาม IV2929/61 11 พค. 2561

114 ยาบญัชีหลัก 18,190.00        18,190.00       บริษทั บเีอ็ลอั้ว บริษทั บเีอ็ลอั้ว DC61001183 11 พค. 2561

115 ยาบญัชีหลัก 10,000.00        10,000.00       บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 821112991 11 พค. 2561

116 ยาบญัชีหลัก 3,000.00          3,000.00         บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 821112812 11 พค. 2561
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117 ยาบญัชีหลัก 12,000.00        12,000.00       บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 821114107 11 พค. 2561

118 ยาบญัชีหลัก 37,985.00        37,985.00       บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช 5326677427 11 พค. 2561

119 ยาบญัชีหลัก 29,000.00        29,000.00       บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี 61009648 11 พค. 2561

120 ยาบญัชีหลัก 19,200.00        19,200.00       บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี 61008403 11 พค. 2561

121 ยาบญัชีหลัก 30,000.00        30,000.00       บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี 61008404 11 พค. 2561

122 ยาบญัชีหลัก 1,200.00          1,200.00         บริษทั แอลบเีอส บริษทั แอลบเีอส 578878 11 พค. 2561

123 ยาบญัชีหลัก 3,000.00          3,000.00         บริษทั แอลบเีอส บริษทั แอลบเีอส 580437 11 พค. 2561

124 ยาบญัชีหลัก 1,450.00          1,450.00         บริษทั แอลบเีอส บริษทั แอลบเีอส 580292 11 พค. 2561

125 ยาบญัชีหลัก 3,450.00          3,450.00         บริษทั แอลบเีอส บริษทั แอลบเีอส 582072 11 พค. 2561

126 ยาบญัชีหลัก 9,140.00          9,140.00         บริษทั ฟาร๑มาดิกา บริษทั ฟาร๑มาดิกา DIS180517-037 11 พค. 2561

127 ยาบญัชีหลัก 10,200.00        10,200.00       บริษทั พาตาร๑แลบ บริษทั พาตาร๑แลบ IU8040810 11 พค. 2561

128 ยาบญัชีหลัก 5,000.00          5,000.00         บริษทั ฟาร๑มีนํา บริษทั ฟาร๑มีนํา 61312573 11 พค. 2561

129 ยาบญัชีหลัก 19,100.00        19,100.00       บริษทั ฟาร๑มีนํา บริษทั ฟาร๑มีนํา 61312574 11 พค. 2561

130 ยาบญัชีหลัก 85,067.00        85,067.00       บริษทั ฟาร๑มีนํา บริษทั ฟาร๑มีนํา 3020001374 11 พค. 2561

131 ยาบญัชีหลัก 20,400.00        20,400.00       บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม 3020001600 11 พค. 2561

132 ยาบญัชีหลัก 5,580.00          5,580.00         บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม INU-61016258 11 พค. 2561

133 ยาบญัชีหลัก 13,400.00        13,400.00       บริษทั โปลิฟาร๑ม บริษทั โปลิฟาร๑ม INU-61015323 11 พค. 2561

134 ยาบญัชีหลัก 5,580.00          5,580.00         บริษทั โปลิฟาร๑ม บริษทั โปลิฟาร๑ม IVU-61013366 11 พค. 2561

135 ยาบญัชีหลัก 3,800.00          3,800.00         บริษทั โปลิฟาร๑ม บริษทั โปลิฟาร๑ม IVU-61012931 11 พค. 2561

136 ยาบญัชีหลัก 3,900.00          3,900.00         บริษทั โปลิฟาร๑ม บริษทั โปลิฟาร๑ม T6105/11751 11 พค. 2561

137 ยาบญัชีหลัก 15,500.00        15,500.00       บริษทั ทโีอ เคมีคอลส๑ บริษทั ทโีอ เคมีคอลส๑ T6105/10217 11 พค. 2561

138 ยาบญัชีหลัก 2,500.00          2,500.00         บริษทั ทโีอ เคมีคอลส๑ บริษทั ทโีอ เคมีคอลส๑ T6104/11513 11 พค. 2561

139 ยาบญัชีหลัก 7,800.00          7,800.00         บริษทั ทโีอ เคมีคอลส๑ บริษทั ทโีอ เคมีคอลส๑ T6104/12301 11 พค. 2561
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140 ยาบญัชีหลัก 5,885.00          5,885.00         บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช 5326594457 11 พค. 2561

141 ยาบญัชีหลัก 2,140.00          2,140.00         บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช 5326696205 11 พค. 2561

142 ยาบญัชีหลัก 10,700.00        10,700.00       บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช 5326696418 11 พค. 2561

143 ยาบญัชีหลัก 80,531.41        80,531.41       บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช 5326693876
11 พค. 2561

144 ปา้ยประชาสัมพนัธ๑ 525.00             525.00            บริษทั เลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท บริษทั เลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท 15 พค. 2561

145 วสัดุสํานักงาน 2,660.00          2,660.00         ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ร๎านตาหวานก๏อปปี้ 17/4/61 15 พค. 2561

146 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,500.00        23,500.00       บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด IV6100166 15 พค. 2561

147 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,760.00        25,760.00       บริษทั MDC บริษทั MDC 6104670 15 พค. 2561

148 วสัดุทนัตกรรม 4,000.00          4,000.00         บริษทั โพส เฮลท๑ แคร๑ บริษทั โพส เฮลท๑ แคร๑ 19595 15 พค. 2561

149 วสัดุทนัตกรรม 1,625.00          1,625.00         บริษทั เด็นตัลวชิั น บริษทั เด็นตัลวชิั น IV6103849 15 พค. 2561

150 วสัดุทนัตกรรม 7,000.00          7,000.00         บรัษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ บรัษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ 41040187 15 พค. 2561

151 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11,000.00        11,000.00       บริษทั ซีโรํ เมดิคอล จํากัด บริษทั ซีโรํ เมดิคอล จํากัด IV 0030494 16 พค. 2561

152 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,440.00          8,440.00         หจก. อินสรูเมนท๑ แล็ป หจก. อินสรูเมนท๑ แล็ป IL02-040227 16 พค. 2561

153 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,900.00          9,900.00         หจก. วากัส เมดิเซีย หจก. วากัส เมดิเซีย 610410 16 พค. 2561

154 จ๎างเหมาถํายเอกสาร 1,340.00          1,340.00         ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ร๎านตาหวานก๏อปปี้ 1/5/61 17 พค. 2561

155 จ๎างเหมาโรงเก็บขยะ 878,000.00      878,000.00     ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง 17 พค. 2561

156 ค.การแพทย๑ เครื องทดสอบการมองเหน็ 264,000.00      264,000.00     บริษัท ฮอลลีวู๏ด อินเตอร๑เนชั นแนล จํากัด บริษัท ฮอลลีวู๏ด อินเตอร๑เนชั นแนล จํากัด 17 พค. 2561

157 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 31,840.00        31,840.00       บริษทั MDC บริษทั MDC 17 พค. 2561

158 ค.การแพทย๑ เครื องอุนํสารละลาย 34,000.00        34,000.00       บริษัท เวิลด๑เมด อีควิปเม๎นท๑ จํากัด บริษัท เวิลด๑เมด อีควิปเม๎นท๑ จํากัด 610514239903 ลว. 17 พค 
2561

159 ค.การแพทย๑ เครื องวดัแสง 22,500.00        22,500.00       บริษัท เอสพีเค เพลนต้ี สตาร๑ จํากัด บริษัท เอสพีเค เพลนต้ี สตาร๑ จํากัด 610514239903 ลว. 17 พค 
2561

160 ค.การแพทย๑ 3 รายการ 97,600.00        97,600.00       บริษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด บริษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด 610514239162 ลว. 17 พค. 
2561

161 เครื องปรับอากาศแบบแยกสํวน 87,000.00        87,000.00       ร๎าน รัษฎารไฟฟา้ - แอร๑ ร๎าน รัษฎารไฟฟา้ - แอร๑ 610514226732 ลว. 17 พค. 
2561
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162 อํางล๎างชามแบบมีขาต้ัง 5,800.00          5,800.00         ร๎านลําปางชัยยากํอสร๎าง ร๎านลําปางชัยยากํอสร๎าง 610514243957 ลว. 17 พค. 
2561

163 ติดต้ังระบบไฟเมนท๑ 23,740.00        23,740.00       ร๎าน รัษฎารไฟฟา้ - แอร๑ ร๎าน รัษฎารไฟฟา้ - แอร๑ 61051424413 ลว. 18 พค. 2561

164 ยา๎ยพร๎อมติดต้ังเครื องปรับอากาศ 15,200.00        15,200.00       ร๎าน รัษฎารไฟฟา้ - แอร๑ ร๎าน รัษฎารไฟฟา้ - แอร๑ 610514244691 ลว. 18 พค. 
2561

165 วสัดุกํอสร๎าง 9 รายการ 2,580.00          2,580.00         ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าและประปา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าและประปา 006/0264 18 พค. 2561

166 วสัดุกํอสร๎าง 7 รายการ 4,379.00          4,379.00         ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าและประปา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าและประปา 006/0265 18 พค. 2561

167 ปา้ยโลหะบริจาคหอ๎งพเิศษ 3,250.00          3,250.00         ร๎านปวัแอดเวอร๑ไทซึ ง ร๎านปวัแอดเวอร๑ไทซึ ง 15/11 18 พค. 2561

168 ล๎อรถเข็น 1,209.10          1,209.10         บริษทั แคทสิ (ไทยแลนด๑) จํากัด บริษทั แคทสิ (ไทยแลนด๑) จํากัด 18 พค. 2561

169 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,760.00        25,760.00       บริษทั MDC บริษทั MDC 18 พค. 2561

170 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 28,720.00        28,720.00       บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด SM 61/042098 18 พค. 2561

171 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,650.00        27,650.00       บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด SM 61/052223 18 พค. 2561

172 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,300.00          5,300.00         บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด SM 61/052393 18 พค. 2561

173 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11,460.00        11,460.00       บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด SM 61/052434 18 พค. 2561

174 ยางรองกันกระแทก 250.00             250.00            ร๎านประเสริฐยนต๑ ร๎านประเสริฐยนต๑ 06/040 21 พค. 2561

175 เปลี ยนสายพานไทร๑มิ ง 2,728.50          2,728.50         ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล 21 พค. 2561

176 ถุงมือทําความสะอาด 1,000.00          1,000.00         นายไกรฤทธิ ์ฤกษ๑จันทร๑ นายไกรฤทธิ ์ฤกษ๑จันทร๑ 1/10 21 พค. 2561

177 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 44,940.00        44,940.00       บริษทั DKSH บริษทั DKSH 5326726346 21 พค. 2561

178 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,700.00          5,700.00         หจก อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก อินสรูเม๎นท๑ แล็ป IL02-050019 21 พค. 2561

179 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,860.00          5,860.00         หจก อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก อินสรูเม๎นท๑ แล็ป IL02-040228 21 พค. 2561

180 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,025.00          8,025.00         บริษทั DKSH บริษทั DKSH 5326715061 21 พค. 2561

181 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,025.00          8,025.00         บริษทั DKSH บริษทั DKSH 5326633275 21 พค. 2561

182 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,560.00          8,560.00         บริษทั DKSH บริษทั DKSH 5326591640 21 พค. 2561

183 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 14,912.00        14,912.00       บริษทั DKSH บริษทั DKSH 532676354 21 พค. 2561

184 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,750.00          6,750.00         หจก. อินสรูเมนท๑ แล็ป หจก. อินสรูเมนท๑ แล็ป IL02-050237 21 พค. 2561
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185 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,150.00          3,150.00         บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด BL62-05/157 21 พค. 2561

186 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 16,720.00        16,720.00       บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด BL62-05/021 21 พค. 2561

187 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,400.00        23,400.00       บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด BL62-05/017 21 พค. 2561

188 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,900.00          3,900.00         บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด BL62-04/587 21 พค. 2561

189 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,610.00          9,610.00         บริษทั ลานนาอินดัสเตรียสแก๏ส บริษทั ลานนาอินดัสเตรียสแก๏ส BR26105/000
016

21 พค. 2561

190 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,595.20          3,595.20         บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา 1161871774 21 พค. 2561

191 วสัดุชันสูตร 39,750.00        39,750.00       บริษทั อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด บริษทั อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด INV 61-1997 22 พค. 2561

192 วสัดุชันสูตร 41,050.00        41,050.00       บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด INV 6105-0251 22 พค. 2561

193 วสัดุชันสูตร 77,500.00        77,500.00       บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด 201805-1001 22 พค. 2561

194 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 31,840.00        31,840.00       บริษทั MDC บริษทั MDC 6105016 24 พค. 2561

195 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21,500.00        21,500.00       บริษทั นําววิฒัน๑การชําง จํากัด บริษทั นําววิฒัน๑การชําง จํากัด SC61050199 24 พค. 2561

196 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,700.00          8,700.00         หจก.วอีาร๑ ซัพพอร๑ต หจก.วอีาร๑ ซัพพอร๑ต 612346 24 พค. 2561

197 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,260.00          9,260.00         หจก วอีาร๑ ซัพพอร๑ต หจก วอีาร๑ ซัพพอร๑ต 612220 24 พค. 2561

198 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,500.00          8,500.00         หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต 611996 24 พค. 2561

199 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13,600.00        13,600.00       หจก. ดีเอชชี เทรดด้ิง หจก. ดีเอชชี เทรดด้ิง DHC6105037 24 พค. 2561

200 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,940.00          4,940.00         หจก. ดีเอชชี เทรดด้ิง หจก. ดีเอชชี เทรดด้ิง DHC6104094 24 พค. 2561

201 วสัดุทนัตกรรม 16,660.00        16,660.00       บริษทั ยูนิต้ี บริษทั ยูนิต้ี 5326825983 24 พค. 2561

202 วสัดุทนัตกรรม 16,221.20        16,221.20       บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช 5326744018 24 พค. 2561

203 วสัดุทนัตกรรม 1,658.50          1,658.50         บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช 5326762893 24 พค. 2561

204 วสัดุทนัตกรรม 2,780.00          2,780.00         บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ 591006003 24 พค. 2561

205 วสัดุทนัตกรรม 22,646.00        22,646.00       บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ 141050113 24 พค. 2561

206 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,635.00          1,635.00         บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ 61/239 28 พค. 2561

207 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,710.00          1,710.00         บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ 61/235 28 พค. 2561



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ
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รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา

208 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,635.00          4,635.00         บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ 61/228 28 พค. 2561

209 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,395.00          2,395.00         บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ 61/220 28 พค. 2561

210 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,405.00          3,405.00         บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ 61/209 28 พค. 2561

211 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 42,008.20        42,008.20       บริษทั DKSH บริษทั DKSH 5326782427 28 พค. 2561

212 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,168.10          5,168.10         บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ 610403426 28 พค. 2561

213 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,168.10          5,168.10         บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ 610501993 28 พค. 2561

214 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,000.00          9,000.00         บริษทั เอ็สเคพ อิควปิเม๎นท๑ บริษทั เอ็สเคพ อิควปิเม๎นท๑ 302/1596 28 พค. 2561

215 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,420.00          6,420.00         บริษทั DKSH บริษทั DKSH 5326608931 28 พค. 2561

216 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,630.00          9,630.00         บริษทั DKSH บริษทั DKSH 5326657211 28 พค. 2561

217 วสัดุทนัตกรรม 14,394.24        14,394.24       บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช 5326825983 30 พค. 2561

218 วสัดุทนัตกรรม 610.00             610.00            บริษทั แอคคอร๑ด บริษทั แอคคอร๑ด IV1805101583 31 พค. 2561

219 วสัดุทนัตกรรม 3,240.00          3,240.00         บริษทั ยูนิต้ี บริษทั ยูนิต้ี IS6104564 31 พค. 2561

220 วสัดุทนัตกรรม 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทนัตสยาม บริษทั ทนัตสยาม ราคาต ําสุด I.6104/0548 31 พค. 2561

221 วสัดุทนัตกรรม 99,984.00        99,984.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซาซีเลม บริษทั เอ็กซาซีเลม ราคาต ําสุด cmbi-1803-000427 31 พค. 2561

222

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

เลขที่ใบส่งของ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง
ล าดบั วสัดุงานบา๎นงานครัว 8,340.00          8,340.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร๑สตาร๑ โอ เอ หจก.โฟร๑สตาร๑ โอ เอ ราคาต ําสุด 146/062 610414029611 ลว. 2 เม.ย. 61

1 วสัดุงานบา๎นงานครัว 2,640.00          2,640.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเตี ยเฮํงฮง ร๎านเตี ยเฮํงฮง ราคาต ําสุด 062/3095 2 เม.ย. 61

2 วสัดุงานบา๎นงานครัว 1,830.00          1,830.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 2/50 2 เม.ย. 61

3 วสัดุงานบา๎นงานครัว 16,456.00        16,456.00       เฉพาะเจาะจง นายภมูมินทร๑  สายวงศ๑ฝ้ัน นายภมูมินทร๑  สายวงศ๑ฝ้ัน ราคาต ําสุด PM61040001 610414026148 ลว. 2 เม.ย. 61

4 จ๎างเหมาบํารุงรักษาลิฟท๑ 22,960.00        22,960.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไฟโอเนียร๑ลิฟ์ บริษทั ไฟโอเนียร๑ลิฟ์ ราคาต ําสุด 2 เม.ย. 61

5 วสัดุสํานักงาน 22,800.00        22,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก.อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 070/3459 610414052880 ลว. 2 เม.ย. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน
โรงพยาบาลเกาะคา



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา

6 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 26,857.00        26,857.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161753237 2 เม.ย. 61

7 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,040.00        27,040.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6103245 2 เม.ย. 61

8 จ๎างบํารุงรักษา ค.การแพทย๑ 6,700.00          6,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อีควิปเมนต๑ บ.เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อีควิปเมนต๑ ราคาต ําสุด 610414057872 ลว. 3 เม.ย. 61

9 จ๎างบํารุงรักษา ค.การแพทย๑ 39,000.00        39,000.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟิวเจอร๑ เมดิคอล ซัพพลาย 
จํากัด

บริษัท ฟิวเจอร๑ เมดิคอล ซัพพลาย 
จํากัด

ราคาต ําสุด 610414059231 ลว. 3 เม.ย. 61

10 จ๎างบํารุงรักษา ค.การแพทย๑ 67,200.00        67,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โซวคิ จํากัด บริษทั โซวคิ จํากัด ราคาต ําสุด 610414062405 ลว. 3 เม.ย. 61

11 จ๎างบํารุงรักษา ค.การแพทย๑ 11,115.00        11,115.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด บริษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 610414064146 ลว. 3 เม.ย. 61

12 จ๎างบํารุงรักษา ค.การแพทย๑ 14,300.00        14,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนต๑เมด จํากัด บริษทั เซนต๑เมด จํากัด ราคาต ําสุด 610414068595 ลว. 3 เม.ย. 61

13 ครุภณัฑ๑งานบา๎นงานครัว 5,200.00          5,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต ําสุด 610414068912 ลว. 3 เม.ย. 61

14 จา๎งเหมาบริการเปลี ยนทรายกรอง 10,600.00        10,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี เจิมมงคล นางสาววารุณี เจิมมงคล ราคาต ําสุด 1/3 610414056005 ลว. 3 เม.ย. 61

15 วสัดุกํอสร๎าง 3,250.00          3,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อิวหลีพานิขย๑ จํากัด หจก.อิวหลีพานิขย๑ จํากัด ราคาต ําสุด 188606 3 เม.ย. 61

16 จ๎างเหมาบริการตรวจสภาพรถ 200.00             200.00            เฉพาะเจาะจง สถานตรวจสภาพรถ เพยีรรวมรถ สถานตรวจสภาพรถ เพยีรรวมรถ ราคาต ําสุด 806/4269 3 เม.ย. 61

17 จ๎างเหมาบริการซํอมประตู 200.00             200.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านกุญแจเกาะคา ร๎านกุญแจเกาะคา ราคาต ําสุด 1/1 3 เม.ย. 61

18 จ๎างบํารุงรักษายานพาหนะ 1,444.50          1,444.50         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 1/2 3 เม.ย. 61

19 ไม๎กวาดแข็ง 700.00             700.00            เฉพาะเจาะจง นายเสริฐ  การนัน นายเสริฐ  การนัน ราคาต ําสุด 1/16 3 เม.ย. 61

20 วสัดุสํานักงาน 480.00             480.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเฮยงบรรณกิจ ร๎านเฮยงบรรณกิจ ราคาต ําสุด 3 เม.ย. 61

21 ผ๎าสําลี 1,870.00          1,870.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านโซนี บาร๑ซาร๑ ร๎านโซนี บาร๑ซาร๑ ราคาต ําสุด 3 เม.ย. 61

22 จ๎างบํารุงรักษา ค.งานบา๎นงานครัว 400.00             400.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากัด บริษทั ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากัด ราคาต ําสุด 3 เม.ย. 61

23 ยาบญัชีหลัก 4,480.00          4,480.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วเีอสฟาร๑มา บริษทั วเีอสฟาร๑มา ราคาต ําสุด 85400 4 เม.ย. 61

24 ยาบญัชีหลัก 4,370.00          4,370.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี บริษทั เซ็นทรัลโพลี ราคาต ําสุด 821112232 4 เม.ย. 61

25 ยาบญัชีหลัก 3,950.00          3,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบเีอส บริษทั แอลบเีอส ราคาต ําสุด 577136 4 เม.ย. 61

26 ยาบญัชีหลัก 22,791.00        22,791.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5326509719 4 เม.ย. 61

27 ยาบญัชีหลัก 19,655.90        19,655.90       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5326511312 4 เม.ย. 61

28 ยาบญัชีหลัก 20,116.00        20,116.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5326544017 4 เม.ย. 61



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
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โรงพยาบาลเกาะคา

29 ยาบญัชีหลัก 3,600.00          3,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ ราคาต ําสุด T6103/12764 4 เม.ย. 61

30 ยาบญัชีหลัก 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ ราคาต ําสุด T6104/10744 4 เม.ย. 61

31 ยาบญัชีหลัก 5,850.00          5,850.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ บริษทั ทโีอเคมีคอลส๑ ราคาต ําสุด T6103/12689 4 เม.ย. 61

32 ยาบญัชีหลัก 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทพีดีรัก บริษทั ทพีดีรัก ราคาต ําสุด V043196 4 เม.ย. 61

33 ยาบญัชีหลัก 15,700.00        15,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทพีดีรัก บริษทั ทพีดีรัก ราคาต ําสุด V043563 4 เม.ย. 61

34 ยาบญัชีหลัก 2,660.00          2,660.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทพีดีรัก บริษทั ทพีดีรัก ราคาต ําสุด V043824 4 เม.ย. 61

35 ยาบญัชีหลัก 9,325.00          9,325.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ําสุด IV610401062 4 เม.ย. 61

36 ยาบญัชีหลัก 67,000.00        67,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ําสุด IV610400139 4 เม.ย. 61

37 ยาบญัชีหลัก 32,035.80        32,035.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีอ็ลเอช บริษทั บเีอ็ลเอช ราคาต ําสุด 1061006672 4 เม.ย. 61

38 ยาบญัชีหลัก 2,720.00          2,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 18606 4 เม.ย. 61

39 ยาบญัชีหลัก 4,904.00          4,904.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 6100971 4 เม.ย. 61

40 ยาบญัชีหลัก 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แก๎วมังกรเภสัช บริษทั แก๎วมังกรเภสัช ราคาต ําสุด IV61030471 4 เม.ย. 61

41 ยาบญัชีหลัก 34,775.00        34,775.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค บริษทั ซิลลิค ราคาต ําสุด 1161687831 4 เม.ย. 61

42 ยาบญัชีหลัก 27,576.00        27,576.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มําอินโนวา บริษทั ฟาร๑มําอินโนวา ราคาต ําสุด 6102518 4 เม.ย. 61

43 ยาบญัชีหลัก 54,570.00        54,570.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอโรแคร๑ บริษทั แอโรแคร๑ ราคาต ําสุด 0014777 4 เม.ย. 61

44 ยาบญัชีหลัก 60,810.00        60,810.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส บริษทั เอสพเีอส ราคาต ําสุด SI14/180527 4 เม.ย. 61

45 ยาบญัชีหลัก 6,650.00          6,650.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส บริษทั เอสพเีอส ราคาต ําสุด SI14/180527 4 เม.ย. 61

46 ยาบญัชีหลัก 7,704.00          7,704.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล บริษทั ฮีลลอล ราคาต ําสุด IP1804001 4 เม.ย. 61

47 ยาบญัชีหลัก 13,375.00        13,375.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล บริษทั ฮีลลอล ราคาต ําสุด IV1804017 4 เม.ย. 61

48 ยาบญัชีหลัก 11,021.00        11,021.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มาซุติคอล บริษทั สยามฟาร๑มาซุติคอล ราคาต ําสุด 1180405066 4 เม.ย. 61

49 ยาบญัชีหลัก 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ บริษทั เมดไลน๑ ราคาต ําสุด
10518040025
6

4 เม.ย. 61

50 ยาบญัชีหลัก 28,680.00        28,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มําอินโนวา บริษทั ฟาร๑มําอินโนวา ราคาต ําสุด 6102517 4 เม.ย. 61

51 ยาบญัชีหลัก 3,350.00          3,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 611037759 4 เม.ย. 61
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52 ยาบญัชีหลัก 20,800.00        20,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 611044920 4 เม.ย. 61

53 ยาบญัชีหลัก 11,400.00        11,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 611030810 4 เม.ย. 61

54 ยาบญัชีหลัก 13,400.00        13,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 611034096 4 เม.ย. 61

55 ยาบญัชีหลัก 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 611041341 4 เม.ย. 61

56 ยาบญัชีหลัก 36,000.00        36,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 611041140 4 เม.ย. 61

57 ยาบญัชีหลัก 32,994.00        32,994.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 611040110 4 เม.ย. 61

58 ยาบญัชีหลัก 10,662.00        10,662.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม บริษทั โปลิฟาร๑ม ราคาต ําสุด IVU-61011141 4 เม.ย. 61

59 ยาบญัชีหลัก 10,665.00        10,665.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม บริษทั โปลิฟาร๑ม ราคาต ําสุด IVU-61010331 4 เม.ย. 61

60 ยาบญัชีหลัก 3,800.00          3,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม บริษทั โปลิฟาร๑ม ราคาต ําสุด IVU-61012251 4 เม.ย. 61

61 ยาบญัชีหลัก 2,560.00          2,560.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 61130100 4 เม.ย. 61

62 ยาบญัชีหลัก 5,296.00          5,296.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 61154419 4 เม.ย. 61

63 ยาบญัชีหลัก 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 6110400900 4 เม.ย. 61

64 ยาบญัชีหลัก 18,832.00        18,832.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑ม บริษทั ดีทแฮล๑ม ราคาต ําสุด 5447470957 4 เม.ย. 61

65 ยาบญัชีหลัก 34,026.00        34,026.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑ม บริษทั ดีทแฮล๑ม ราคาต ําสุด 5447478349 4 เม.ย. 61

66 ยาบญัชีหลัก 3,081.00          3,081.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑ม บริษทั ดีทแฮล๑ม ราคาต ําสุด 5447463427
4 เม.ย. 61

67 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1161771722 4 เม.ย. 61

68 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,030.00        25,030.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิปาเมด บริษทั สคิปาเมด ราคาต ําสุด BL6104-00045 4 เม.ย. 61

69 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,850.00          2,850.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพ ีเทดิคอล จํากัด บริษทั เคพ ีเทดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6103054 4 เม.ย. 61

70 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 14,100.00        14,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร๑ ซัพพอร๑ต หจก.วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 61131 4 เม.ย. 61

71 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,800.00          2,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร๑ ซัพพอร๑ต หจก.วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 611338 4 เม.ย. 61

72 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อิสโก๎ จํากัด บริษทั อิสโก๎ จํากัด ราคาต ําสุด 6777 4 เม.ย. 61

73 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,625.00        10,625.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด ราคาต ําสุด AM6103/101 4 เม.ย. 61
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74 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 30,240.00        30,240.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6103369 4 เม.ย. 61

75 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,370.50          3,370.50         เฉพาะเจาะจง บริษทัแจกเจียอุตสามกรรม บริษทัแจกเจียอุตสามกรรม ราคาต ําสุด 31033939 4 เม.ย. 61

76 วสัดุชันสูตร 84,046.00        84,046.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6104-0094 4 เม.ย. 61

77 วสัดุงานบา๎นงานครัว 6,800.00          6,800.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านอุดมกันทามาศ ร๎านอุดมกันทามาศ ราคาต ําสุด 5 เม.ย. 61

78 ครุภณัฑ๑การแพทย๑ 33,900.00        33,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต ําสุด 5 เม.ย. 61

79 วสัดุสํานักงาน 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 10/1/61 5 เม.ย. 61

80 วสัดุสํานักงาน 3,200.00          3,200.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV 6101811 5 เม.ย. 61

81 สังฆทาน 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาภรณ๑ ร๎านรัตนาภรณ๑ ราคาต ําสุด 1/5 5 เม.ย. 61

82 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1161770369 5 เม.ย. 61

83 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,270.00          4,270.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 611633 9 เม.ย. 61

84 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 14,800.00        14,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 611624 9 เม.ย. 61

85 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 22,163.50        22,163.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 611392 9 เม.ย. 61

86 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 285.00             285.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าและประปา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าและประปา ราคาต ําสุด 3/20 10 เม.ย. 61

87 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,400.00          6,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6100083 11 เม.ย. 61

88 จ๎างเหมาบริการทําสะพานเหล็ก 2,700.00          2,700.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ราคาต ําสุด 2/47 17 เม.ย. 61

89 วสัดุสํานักงาน 350.00             350.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ราคาต ําสุด 17 เม.ย. 61

90 วสัดุชันสูตร 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด ราคาต ําสุด MG 6103-0355 17 เม.ย. 61

91 วสัดุชันสูตร 53,000.00        53,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด บริษทั อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด ราคาต ําสุด INV 61-1501 17 เม.ย. 61

92 วสัดุชันสูตร 51,800.00        51,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV 61-0545,0549 17 เม.ย. 61

93 วสัดุชันสูตร 55,035.00        55,035.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN 1804-003 17 เม.ย. 61

94 วสัดุชันสูตร 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด ราคาต ําสุด 201804-1002 17 เม.ย. 61

95 วสัดุชันสูตร 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วายดี ดไดนซ๑นอสติคส๑ บริษทั วายดี ดไดนซ๑นอสติคส๑ ราคาต ําสุด IV 61040688 17 เม.ย. 61

96 วสัดุชันสูตร 165,000.00      165,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ๏กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ๏กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6104-033 17 เม.ย. 61
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97 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,550.00        10,550.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก.อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-030355 18 เม.ย. 61

98 ยาบญัชีหลัก 33,812.00        33,812.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 1180401441 18 เม.ย. 61

99 ยาบญัชีหลัก 29,746.00        29,746.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 1180309046 18 เม.ย. 61

100 ยาบญัชีหลัก 5,350.00          5,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 1180402122 18 เม.ย. 61

101 ยาบญัชีหลัก 2,560.00          2,560.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ บริษทั มาสุ ราคาต ําสุด 149243 18 เม.ย. 61

102 ยาบญัชีหลัก 10,800.00        10,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ บริษทั มาสุ ราคาต ําสุด 148644 18 เม.ย. 61

103 ยาบญัชีหลัก 3,200.00          3,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ ราคาต ําสุด S18041905 18 เม.ย. 61

104 ยาบญัชีหลัก 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ บริษทั เมดไลน๑ ราคาต ําสุด
10318070009
8

18 เม.ย. 61

105 ยาบญัชีหลัก 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61006857 18 เม.ย. 61

106 ยาบญัชีหลัก 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61004896 18 เม.ย. 61

107 ยาบญัชีหลัก 12,500.00        12,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค บริษทั ไบโอจีนีเทค ราคาต ําสุด IV-610007340 18 เม.ย. 61

108 ยาบญัชีหลัก 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเวอร๑แซล บริษทั ยูนิเวอร๑แซล ราคาต ําสุด 610694 18 เม.ย. 61

109 ยาบญัชีหลัก 36,201.00        36,201.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร๑มา บริษทั พรอสฟาร๑มา ราคาต ําสุด V-L-IM\201803196 18 เม.ย. 61

110 ยาบญัชีหลัก 5,100.00          5,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟฟ์าร๑มา บริษทั นิวไลฟฟ์าร๑มา ราคาต ําสุด IV61040590 18 เม.ย. 61

111 ยาบญัชีหลัก 8,600.00          8,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟฟ์าร๑มา บริษทั นิวไลฟฟ์าร๑มา ราคาต ําสุด IV61033264 18 เม.ย. 61

112 ยาบญัชีหลัก 20,400.00        20,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร๑นแมนู บริษทั โมเดอร๑นแมนู ราคาต ําสุด IV6103-178 18 เม.ย. 61

113 ยาบญัชีหลัก 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอนติเนนเติลฟาร๑มา บริษทั แอนติเนนเติลฟาร๑มา ราคาต ําสุด 180300985 18 เม.ย. 61

114 ยาบญัชีหลัก 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เภสัชกรรมทหาร บริษทั เภสัชกรรมทหาร ราคาต ําสุด 21/61 18 เม.ย. 61

115 ยาบญัชีหลัก 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร๑นแมนู บริษทั โมเดอร๑นแมนู ราคาต ําสุด IV6103-177 18 เม.ย. 61

116 ยาบญัชีหลัก 3,820.00          3,820.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จรูญเภสัช บริษทั จรูญเภสัช ราคาต ําสุด IV61031373 18 เม.ย. 61

117 ยาบญัชีหลัก 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัลดรักเฮาส๑ จํากัด บริษทั เยเนอรัลดรักเฮาส๑ จํากัด ราคาต ําสุด 0408033 18 เม.ย. 61

118 ยาบญัชีหลัก 18,580.00        18,580.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค บริษทั ซิลลิค ราคาต ําสุด 1161683731 18 เม.ย. 61

119 ยาบญัชีหลัก 9,587.20          9,587.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ บริษทั สหแพทย๑ ราคาต ําสุด 9110083082 18 เม.ย. 61
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120 ยาบญัชีหลัก 18,725.00        18,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ บริษทั สหแพทย๑ ราคาต ําสุด 9110087298 18 เม.ย. 61

121 ยาบญัชีหลัก 27,250.00        27,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสทซัีพพลาย บริษทั เอสทซัีพพลาย ราคาต ําสุด 345 18 เม.ย. 61

122 ยาบญัชีหลัก 3,955.00          3,955.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสทซัีพพลาย บริษทั เอสทซัีพพลาย ราคาต ําสุด 346 18 เม.ย. 61

123 ยาบญัชีหลัก 2,100.00          2,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสทซัีพพลาย บริษทั เอสทซัีพพลาย ราคาต ําสุด 347 18 เม.ย. 61

124 ยาบญัชีหลัก 2,940.00          2,940.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค บริษทั ซิลลิค ราคาต ําสุด 1161718712 18 เม.ย. 61

125 ยาบญัชีหลัก 36,979.20        36,979.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค บริษทั ซิลลิค ราคาต ําสุด 1161724633 18 เม.ย. 61

126 ยาบญัชีหลัก 19,222.55        19,222.55       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค บริษทั ซิลลิค ราคาต ําสุด 1161723308 18 เม.ย. 61

127 ยาบญัชีหลัก 9,330.40          9,330.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค บริษทั ซิลลิค ราคาต ําสุด 1161719429 18 เม.ย. 61

128 ยาบญัชีหลัก 18,297.00        18,297.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค บริษทั ซิลลิค ราคาต ําสุด 1161720940 18 เม.ย. 61

129 ยาบญัชีหลัก 2,100.00          2,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มีนํา บริษทั ฟาร๑มีนํา ราคาต ําสุด 61312008 18 เม.ย. 61

130 ยาบญัชีหลัก 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มีนํา บริษทั ฟาร๑มีนํา ราคาต ําสุด 61310839 18 เม.ย. 61

131 ยาบญัชีหลัก 500.00             500.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มีนํา บริษทั ฟาร๑มีนํา ราคาต ําสุด 61311599 18 เม.ย. 61

132 ยาบญัชีหลัก 19,050.00        19,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มีนํา บริษทั ฟาร๑มีนํา ราคาต ําสุด 61311598 18 เม.ย. 61

133 ยาบญัชีหลัก 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020000312 18 เม.ย. 61

134 ยาบญัชีหลัก 11,600.00        11,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020000216 18 เม.ย. 61

135 ยาบญัชีหลัก 25,439.20        25,439.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020000081 18 เม.ย. 61

136 ยาบญัชีหลัก 44,060.72        44,060.72       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020000080 18 เม.ย. 61

137 ยาบญัชีหลัก 25,230.00        25,230.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020000082 18 เม.ย. 61

138 ยาบญัชีหลัก 87,446.80        87,446.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020000079 18 เม.ย. 61

139 ยาบญัชีหลัก 200.00             200.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบเีอส บริษทั แอลบเีอส ราคาต ําสุด 577058 18 เม.ย. 61

140 ยาบญัชีหลัก 3,450.00          3,450.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบเีอส บริษทั แอลบเีอส ราคาต ําสุด 577057 18 เม.ย. 61

141 ยาบญัชีหลัก 2,700.00          2,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61007294 18 เม.ย. 61

142 ยาบญัชีหลัก 12,800.00        12,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61007091 18 เม.ย. 61
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143 ยาบญัชีหลัก 2,700.00          2,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61007934 18 เม.ย. 61

144 ยาบญัชีหลัก 5,200.00          5,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส บริษทั ไบโอวาลิส ราคาต ําสุด IV1804395 18 เม.ย. 61

145 ยาบญัชีหลัก 52,000.00        52,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส บริษทั ไบโอวาลิส ราคาต ําสุด IV1805526 18 เม.ย. 61

146 ยาบญัชีหลัก 11,280.00        11,280.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6109161 18 เม.ย. 61

147 ยาบญัชีหลัก 11,800.00        11,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6109159 18 เม.ย. 61

ยาบญัชีหลัก 43,806.00        43,806.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6109158 18 เม.ย. 61

149 ยาบญัชีหลัก 10,680.00        10,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมดฟาร๑มา บริษทั พรีเมดฟาร๑มา ราคาต ําสุด IN610300395 18 เม.ย. 61

150 ยาบญัชีหลัก 3,300.00          3,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมดฟาร๑มา บริษทั พรีเมดฟาร๑มา ราคาต ําสุด IN610400101 18 เม.ย. 61

151 วสัดุทนัตกรรม 9,202.00          9,202.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เจอีบมีิเลเนียน บริษทั เจอีบมีิเลเนียน ราคาต ําสุด JB 19445 18 เม.ย. 61

152 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 128.40             128.40            เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอไอ -ไฟศาล ร๎าน เอไอ -ไฟศาล ราคาต ําสุด 305/1743 19 เม.ย. 61

153 สมุนไพร 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านอนิแทรนด๑ ศูนย๑รวมบรรจุภณัฑ๑และเคมี ครบวงจร ร๎านอนิแทรนด๑ ศูนย๑รวมบรรจุภณัฑ๑และเคมี ครบวงจร ราคาต ําสุด 2/46 610414230439 ลว. 23 เม.ย. 61

154 จา๎งบํารุงรักษาเครื องเกดิเนิดไฟฟ้า 100,000.00      100,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วี.อาร๑.แสตนดาร๑ด เยนเนอร๑เรเตอร๑ หจก.วี.อาร๑.แสตนดาร๑ด เยนเนอร๑เรเตอร๑ ราคาต ําสุด 610414236969 ลว. 23 เม.ย. 61

155 ปั้มน้ํา 17,200.00        17,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ลําปางชัยยากํอสร๎าง หจก.ลําปางชัยยากํอสร๎าง ราคาต ําสุด 610414283688 ลว. 24 เม.ย. 61

156 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,300.00          2,300.00         เฉพาะเจาะจง คณะแพทย๑ศาสตร๑ รพ.ศิริราช คณะแพทย๑ศาสตร๑ รพ.ศิริราช ราคาต ําสุด 610525 23 เม.ย. 61

157 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11,220.00        11,220.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ดีเอชชี เทรดด้ิง หจก.ดีเอชชี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด DHC6104014 23 เม.ย. 61

158 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,704.00          7,704.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161711560 23 เม.ย. 61

159 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,324.60          8,324.60         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161646821 23 เม.ย. 61

160 จา๎งเหมาบริการทําทางลาดเหล็ก 2,300.00          2,300.00         เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต วงศ๑คําต๎ุย นายประกาศิต วงศ๑คําต๎ุย ราคาต ําสุด 24 เม.ย. 61

161 จา๎งเหมาบริการทําประตูสแตนเลส 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมนึก ชุํมใจ นายสมนึก ชุํมใจ ราคาต ําสุด 61047303807 ลว. 24 เม.ย. 61

162 จา๎งเหมาบริการทําฝาปิดบํอดักไขมนั 7,200.00          7,200.00         เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต วงศ๑คําต๎ุย นายประกาศิต วงศ๑คําต๎ุย ราคาต ําสุด 610414275826 ลว. 24 เม.ย. 61

163 จ๎างบํารุงรักษายานพาหนะ 3,103.00          3,103.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 111/5505 25 เม.ย. 61

164 จ๎างบํารุงรักษา ค.เกษตร 380.00             380.00            เฉพาะเจาะจง นายจรัญ ลังกา นายจรัญ ลังกา ราคาต ําสุด 1/1 25 เม.ย. 61

165 ครุภณัฑ๑สํานักงาน 69,400.00        69,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ หจก.น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 610414250557 ลว. 24 เม.ย. 61
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166 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 22,456.82        22,456.82       เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรดีเซลลําปาง หจก.มิตรดีเซลลําปาง ราคาต ําสุด 610414272361 ลว. 25 เม.ย. 61

167 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 7,130.00          7,130.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าและประปา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้าและประปา ราคาต ําสุด 610414281401 ลว. 25 เม.ย. 61

168 จา๎งเหมาบริการเปลี ยนทรายกรอง 30,900.00        30,900.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี เจิมมงคล นางสาววารุณี เจิมมงคล ราคาต ําสุด 610414284616 ลว. 25 เม.ย. 61

169 วสัดุสํานักงาน 190.00             190.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ราคาต ําสุด 25 เม.ย. 61

170 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,103.10          5,103.10         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 61025177 25 เม.ย. 61

171 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,800.00          5,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV6103886 25 เม.ย. 61

172 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV6103800 25 เม.ย. 61

173 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV6103471 25 เม.ย. 61

174 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,900.00          8,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV6103046 25 เม.ย. 61

175 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,850.00          2,850.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพ ีเทดิคอล จํากัด บริษทั เคพ ีเทดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6104075 25 เม.ย. 61

176 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพ ีเทดิคอล จํากัด บริษทั เคพ ีเทดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6103067 25 เม.ย. 61

177 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 640.00             640.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ททีเีมด หจก.ททีเีมด ราคาต ําสุด 60-2410 25 เม.ย. 61

178 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,880.00          2,880.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ททีเีมด หจก.ททีเีมด ราคาต ําสุด 60-2270 25 เม.ย. 61

179 วสัดุทนัตกรรม 8,100.00          8,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซียไฮ๎ทนัตภณัฑ๑ บริษทั เซียไฮ๎ทนัตภณัฑ๑ ราคาต ําสุด BB256103/00943 25 เม.ย. 61

180 วสัดุทนัตกรรม 31,000.00        31,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ ราคาต ําสุด 611003493 25 เม.ย. 61

181 วสัดุทนัตกรรม 139,100.00      139,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซาซีเลม บริษทั เอ็กซาซีเลม ราคาต ําสุด cmbi-1803-000453 25 เม.ย. 61

182 วสัดุชันสูตร 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จํากัด บริษัท ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จํากัด ราคาต ําสุด 53266091560 25 เม.ย. 61

183 วสัดุชันสูตร 24,570.00        24,570.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด ราคาต ําสุด 6104108 25 เม.ย. 61

184 วสัดุชันสูตร 18,892.00        18,892.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6104-100 25 เม.ย. 61

185 วสัดุชันสูตร 8,350.00          8,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวนนซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวนนซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 6104-0790 25 เม.ย. 61

186 วสัดุชันสูตร 41,710.00        41,710.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV 61-0569 25 เม.ย. 61

187 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161713694 26เม.ย. 61

188 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,525.00          1,525.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 27 เม.ย. 61
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189 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 27 เม.ย. 61

190 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,470.00          5,470.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 27 เม.ย. 61

191 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 580.00             580.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 27 เม.ย. 61

192 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 800.00             800.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 27 เม.ย. 61

193 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 700.00             700.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 27 เม.ย. 61

194 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,350.00          4,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส ราคาต ําสุด 27 เม.ย. 61

195 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,392.80          5,392.80         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 30 เม.ย. 61

196 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,520.00          9,520.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 30 เม.ย. 61
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ล าดบั ซํอม ค. สํานกังาน (เกา๎อี้) 500.00             500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ หจก.น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 460/23000 2 มีค. 61

1 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 219.00             219.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟา้ ประปา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟา้ ประปา ราคาต ําสุด 3/10 2 มีค. 61

2 วสัดุสํานักงาน 64,500.00        64,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก.อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 610314092011  ลว. 5 มคี. 61

3 ไม๎กวาดแข็ง 350.00             350.00            เฉพาะเจาะจง นายเสริฐ  การนัน นายเสริฐ  การนัน ราคาต ําสุด 1/15 5 มีค. 61

4 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 20,350.00        20,350.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟา้ ประปา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟา้ ประปา ราคาต ําสุด 006/0258 610314068520 ลว. 5 มคี. 61

5 โทรทศัน๑ 32 นิ้ว 17,850.00        17,850.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 006/0274 610314139082 ลว. 5 มคี. 61

6 สต๊ิกเกอร๑เทอร๑มอล 34,500.00        34,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี.อินเตอร๑ เมดิคอล จํากัด บริษัท เอ.ที.พี.อินเตอร๑ เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 610314093600 ลว 5 มคี. 61

7 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมิคอส จํากัด บริษทั CKC เมิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV 6100045 5 มีค. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา
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โรงพยาบาลเกาะคา

8 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161607517 5 มีค. 61

9 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161608690 5 มีค. 61

10 จา๎งเหมาบริการติดต้ังผ๎าคลุมโต๏ะ 75,500.00        75,500.00       เฉพาะเจาะจง นายพรสรรค๑  มณีพรม นายพรสรรค๑  มณีพรม ราคาต ําสุด 1/10 610314303717 ลว. 6 มคี. 61

11 ยาบญัชีหลัก 5,103.90          5,103.90         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑เภสัช บริษทั สหแพทย๑เภสัช ราคาต ําสุด 9110082310 6 มีค. 61

12 ยาบญัชีหลัก 2,942.50          2,942.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑เภสัช บริษทั สหแพทย๑เภสัช ราคาต ําสุด 9110079847 6 มีค. 61

13 ยาบญัชีหลัก 7,780.00          7,780.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเวอร๑แซล บริษทั ยูนิเวอร๑แซล ราคาต ําสุด 610513 6 มีค. 61

14 ยาบญัชีหลัก 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร๑มา บริษทั พรอสฟาร๑มา ราคาต ําสุด INV-L-IM\20180213 6 มีค. 61

15 ยาบญัชีหลัก 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร๑มา บริษทั พรอสฟาร๑มา ราคาต ําสุด INV-L-IM\20180219 6 มีค. 61

16 ยาบญัชีหลัก 3,720.00          3,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 18070 6 มีค. 61

17 ยาบญัชีหลัก 93,761.36        93,761.36       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1006061 6 มีค. 61

18 ยาบญัชีหลัก 15,394.00        15,394.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 611018802 6 มีค. 61

19 ยาบญัชีหลัก 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 611025462 6 มีค. 61

20 ยาบญัชีหลัก 59,920.00        59,920.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน บริษทั เบอร๑ลิน ราคาต ําสุด 611022300 6 มีค. 61

21 ยาบญัชีหลัก 26,000.00        26,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1006198 6 มีค. 61

22 ยาบญัชีหลัก 115,623.60      115,623.60     เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1006190 6 มีค. 61

23 ยาบญัชีหลัก 14,750.00        14,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร๑แมนู บริษทั โมเดอร๑แมนู ราคาต ําสุด IV6103-17 6 มีค. 61

24 ยาบญัชีหลัก 36,371.98        36,371.98       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5326328244 6 มีค. 61

25 ยาบญัชีหลัก 27,145.90        27,145.90       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5326328450 6 มีค. 61

26 ยาบญัชีหลัก 45,916.00        45,916.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญ บริษทั ภญิโญ ราคาต ําสุด IV6106570 6 มีค. 61

27 ยาบญัชีหลัก 6,040.00          6,040.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญ บริษทั ภญิโญ ราคาต ําสุด IV6107210 6 มีค. 61

28 ยาบญัชีหลัก 8,688.00          8,688.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาอินโนวา บริษทั ฟาร๑มาอินโนวา ราคาต ําสุด 6102029 6 มีค. 61

29 ยาบญัชีหลัก 20,400.00        20,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร๑แมนู บริษทั โมเดอร๑แมนู ราคาต ําสุด IV6103-16 6 มีค. 61

30 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,103.00          3,103.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610201149 7 มีค. 61
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31 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,103.00          3,103.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610201593 7 มีค. 61

32 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จํากัด บริษทั ไทยก๏อส จํากัด ราคาต ําสุด IV 6104325 7 มีค. 61

33 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 15,100.00        15,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เทดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เทดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 610693 7 มีค. 61

34 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 31,720.00        31,720.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/020937 7 มีค. 61

35 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 33,200.00        33,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/020865 7 มีค. 61

36 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,400.00          9,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/021072 7 มีค. 61

37 วสัดุงานบา๎นงานครัว 4,892.00          4,892.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮํงอง ร๎านเตียเฮํงอง ราคาต ําสุด 062/3092 8 มีค. 61

38 จ๎างเหมาบริการ Internrt 41,195.00        41,195.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท.โทรคมนาคม บริษทั กสท.โทรคมนาคม ราคาต ําสุด 610314143827 ลว. 8 มคี. 61

39 จ๎างเหมาบริการ Internrt 8,988.00          8,988.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปิ้ลที บริษทั ทริปเปิ้ลที ราคาต ําสุด 610314145200 ลว. 8 มคี. 61

40 น้ําดื ม 52,500.00        52,500.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําดิ มนิวสตาร๑ ร๎านน้ําดิ มนิวสตาร๑ ราคาต ําสุด 610314146422 ลว.8 มคี. 61

41 วสัดุคอมพวิเตอร๑ 2,790.00          2,790.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนพนัธ๑ ร๎านรัตนพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV 61012329 8 มีค. 61

42 วสัดุงานบา๎นงานครัว 8,590.00          8,590.00         เฉพาะเจาะจง นายภมูินทร๑ สายวงค๑ฝ้ัน นายภมูินทร๑ สายวงค๑ฝ้ัน ราคาต ําสุด PM 61030001 610314148515 ลว. 8 มคี. 61

43 วสัดุงานบา๎นงานครัว 3,138.00          3,138.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ดฟร๑สตาร๑ โอ เอ หจก.ดฟร๑สตาร๑ โอ เอ ราคาต ําสุด 146/030 8 มีค. 61

44 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,440.00        25,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6102584 8 มีค. 61

45 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13,950.00        13,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพเีค เมดิคอล จํากัด บริษทั เคพเีค เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6102043 8 มีค. 61

46 ยาบญัชีหลัก 2,800.00          2,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แก๎วมังกร บริษทั แก๎วมังกร ราคาต ําสุด IV61030134 9 มีค. 61

47 ยาบญัชีหลัก 34,775.00        34,775.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค บริษทั ซิลลิค ราคาต ําสุด 1161468838 9 มีค. 61

48 ยาบญัชีหลัก 12,800.00        12,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทเปี้ยน บริษทั ยูโทเปี้ยน ราคาต ําสุด IV1801554 9 มีค. 61

49 ยาบญัชีหลัก 4,870.00          4,870.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทเปี้ยน บริษทั ยูโทเปี้ยน ราคาต ําสุด IV1801782 9 มีค. 61

50 ยาบญัชีหลัก 5,690.00          5,690.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ ราคาต ําสุด PIS180222-054 9 มีค. 61

51 ยาบญัชีหลัก 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอสถอินเตอร๑ บริษทั โอสถอินเตอร๑ ราคาต ําสุด 18BU03872 9 มีค. 61

52 ยาบญัชีหลัก 63,850.00        63,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1004956 9 มีค. 61

53 ยาบญัชีหลัก 5,560.00          5,560.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1006195 9 มีค. 61
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54 ยาบญัชีหลัก 16,820.00        16,820.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1006315 9 มีค. 61

55 ยาบญัชีหลัก 13,375.00        13,375.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลลอล บริษทั ฮีลลลอล ราคาต ําสุด IV1803067 9 มีค. 61

56 ยาบญัชีหลัก 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั 2เอ็ม บริษทั 2เอ็ม ราคาต ําสุด V80000537 9 มีค. 61

57 ยาบญัชีหลัก 36,380.00        36,380.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอโรแคร๑ บริษทั แอโรแคร๑ ราคาต ําสุด 0014603 9 มีค. 61

58 ยาบญัชีหลัก 19,280.00        19,280.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทอง บริษทั ธงทอง ราคาต ําสุด TH6102/0312 9 มีค. 61

59 ยาบญัชีหลัก 5,400.00          5,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทอง บริษทั ธงทอง ราคาต ําสุด TH6102/0195 9 มีค. 61

60 ยาบญัชีหลัก 23,486.50        23,486.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีอ็ลเอช บริษทั บเีอ็ลเอช ราคาต ําสุด 1061005897 9 มีค. 61

61 ยาบญัชีหลัก 11,520.00        11,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทพีดีรัก บริษทั ทพีดีรัก ราคาต ําสุด V042319 9 มีค. 61

62 ซํอมรถยนต๑ (สสอ.) 4,205.10          4,205.10         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 12 มีค. 61

63 กํองข๎าวน๎อย 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง นางขันคํา พทุธสอน นางขันคํา พทุธสอน ราคาต ําสุด 610314315164 ลว. 12 มคี. 61

64 ทพัพี 13,100.00        13,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ที .แอล. มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั บริษทั เค.ที .แอล. มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 610314316004 ลว. 12 มคี. 61

65 วสัดุชันสูตร 3,492.00          3,492.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV 61-0451 12 มีค. 61

66 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนวชิั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนวชิั น จํากัด ราคาต ําสุด 36771 12 มีค. 61

67 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนวชิั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนวชิั น จํากัด ราคาต ําสุด 36773 12 มีค. 61

68 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนวชิั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนวชิั น จํากัด ราคาต ําสุด 36772 12 มีค. 61

69 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161646988 12 มีค. 61

70 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161647116 12 มีค. 61

71 วสัดุชันสูตร 97,325.00        97,325.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6103-0060 12 มีค. 61

72 วสัดุชันสูตร 55,035.00        55,035.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN 1803-003 12 มีค. 61

73 วสัดุชันสูตร 21,600.00        21,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN 1803-004 12 มีค. 61

74 วสัดุชันสูตร 183,892.00      183,892.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6103-029 12 มีค. 61

75 วสัดุชันสูตร 53,000.00        53,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด บริษทั อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด ราคาต ําสุด INV 61-1005 12 มีค. 61

76 วสัดุทนัตกรรม 1,250.00          1,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ีเด็นตัล บริษทั ยูนิต้ีเด็นตัล ราคาต ําสุด IS61001604 12 มีค. 61
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77 วสัดุทนัตกรรม 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ ราคาต ําสุด 611001762 12 มีค. 61

78 วสัดุทนัตกรรม 18,158.00        18,158.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีทนัตเวช บริษทั เอสดีทนัตเวช ราคาต ําสุด 1802A1141 12 มีค. 61

79 วสัดุทนัตกรรม 19,510.00        19,510.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นตลวชิั น บริษทั เด็นตลวชิั น ราคาต ําสุด IV6101581 12 มีค. 61

80 วสัดุทนัตกรรม 78,600.00        78,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เซียงไฮ๎ หจก. เซียงไฮ๎ ราคาต ําสุด BB256102/00395 12 มีค. 61

81 น้ํากลั น 800.00             800.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 8/1/61 13 มีค. 61

82 เครื องทําน้ําอุํน 3,900.00          3,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 13 มีค. 61

83 ปา้ยประชาสัมพนัธ๑ 1,270.00          1,270.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ราคาต ําสุด 003/0113 13 มีค. 61

84 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161637035 14 มีค. 61

85 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 155.00             155.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟา้ ประปา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟา้ ประปา ราคาต ําสุด 2/19 15 มีค. 61

86 ปุ๋ยคอก 750.00             750.00            เฉพาะเจาะจง นายแหวน๎ สุภายะ นายแหวน๎ สุภายะ ราคาต ําสุด 1/2 15 มีค. 61

87 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 2,521.00          2,521.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟา้ ประปา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟา้ ประปา ราคาต ําสุด 006/0261 15 มีค. 61

88 เปลียนถํายน้ํามันเครื อง 3,557.75          3,557.75         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 15 มีค. 61

89 ปา้ยไวนิล 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ราคาต ําสุด 001/0039 15 มีค. 61

90 ปา้ยอักษรพลาสวดู 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านปวัแอดเวอร๑ไทซึ ง ร๎านปวัแอดเวอร๑ไทซึ ง ราคาต ําสุด 15/43 15 มีค. 61

91 ปา้ยไวนิล 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ราคาต ําสุด 001/0038 15 มีค. 61

92 ถํายเอกสาร 3,240.00          3,240.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ราคาต ําสุด 2/3/61 15 มีค. 61

93 วสัดุสํานักงาน 320.00             320.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ราคาต ําสุด 003/0118 15 มีค. 61

94 ชุดโต๏ะทํางาน 17,700.00        17,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ หจก.น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 463/23109 61031420119 ลว. 15 มคี. 61

95 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,360.00          4,360.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ดีเอชชี เทรดด้ิง หจก. ดีเอชชี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด DHC6102111 16 มีค. 61

96 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,310.00          7,310.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ดีเอชชี เทรดด้ิง หจก. ดีเอชชี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด DHC6102101 16 มีค. 61

97 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ดีเอชชี เทรดด้ิง หจก. ดีเอชชี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด DHC6103047 16 มีค. 61

98 จา๎งเหมาบริการตรวจสอบไฟฟ้า 533.51             533.51            เฉพาะเจาะจง การไฟฟา้สํวนภมูิภาค การไฟฟา้สํวนภมูิภาค ราคาต ําสุด 002/0067 19 มีค. 61

99 เปลี ยนยางในรถเข๎นผ๎า 140.00             140.00            เฉพาะเจาะจง ร๎าน ก.วสัดุภนัฑ๑ (เกาะคา) ร๎าน ก.วสัดุภนัฑ๑ (เกาะคา) ราคาต ําสุด 015/0702 19 มีค. 61
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100 วสัดุกํอสร๎าง 180.00             180.00            เฉพาะเจาะจง ร๎าน ก.วสัดุภนัฑ๑ (เกาะคา) ร๎าน ก.วสัดุภนัฑ๑ (เกาะคา) ราคาต ําสุด 011/0504 19 มีค. 61

101 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,440.00          8,440.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก.อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-020353 19 มีค. 61

102 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,305.60        20,305.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5326244406 19 มีค. 61

103 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,819.00          1,819.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610206077 19 มีค. 61

104 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 24,160.00        24,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6102305 19 มีค. 61

105 วสัดุชันสูตร 11,600.00        11,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6103-0371 19 มีค. 61

106 วสัดุชันสูตร 9,800.00          9,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากัด บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากัด ราคาต ําสุด IV 61030052 19 มีค. 61

107 วสัดุชันสูตร 6,600.00          6,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มพ ีเมค กรุ๏ป จํากัด บริษทั เอ็มพ ีเมค กรุ๏ป จํากัด ราคาต ําสุด MG 6103-0355 19 มีค. 61

108 วสัดุชันสูตร 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง
บริษทั เฮเลนาํ ไทย ลาบอราตอรี  
จํากดั

บริษทั เฮเลนาํ ไทย ลาบอราตอรี  
จํากดั

ราคาต ําสุด 201803-1003 19 มีค. 61

109 วสัดุทนัตกรรม 16,221.20        16,221.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5326265829 20 มีค. 61

110 วสัดุทนัตกรรม 5,189.50          5,189.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 532684157 20 มีค. 61

111 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 26,400.00        26,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6102865 21 มีค. 61

112 นมผง 1,129.92          1,129.92         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 22 มีค. 61

113 ทรายเครือบสารทมีฟีอส 1% 2,616.82          2,616.82         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลอี เคมีคอล จํากัด บริษทั แอลอี เคมีคอล จํากัด ราคาต ําสุด 22 มีค. 61

114 วสัดุสํานักงาน 708.00             708.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ราคาต ําสุด 13/3/1961 22 มีค. 61

115 ถํายเอกสาร 632.00             632.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ราคาต ําสุด 14/3/1961 22 มีค. 61

116 ปากกา 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ราคาต ําสุด 8/3/1961 22 มีค. 61

117 ถํายเอกสาร 2,940.00          2,940.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ร๎านตาหวานก๏อปปี้ ราคาต ําสุด 7/3/1961 22 มีค. 61

118 พดัลม 3,920.00          3,920.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 007/0340 22 มีค. 61

119 วสัดุทนัตกรรม 11,760.00        11,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดรว๑เด็นทั ล บริษทั ไดรว๑เด็นทั ล ราคาต ําสุด 95800 23 มีค. 61

120 วสัดุทนัตกรรม 3,135.00          3,135.00         เฉพาะเจาะจง หจก เซียงไฮ๎ หจก เซียงไฮ๎ ราคาต ําสุด BB256103/00329 23 มีค. 61

121 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1661576836 26 มีค. 61

122 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161576822 26 มคี. 61
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123 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,240.00          2,240.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/092 26 มคี. 61

124 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 120.00             120.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/109 26 มคี. 61

125 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,130.00          2,130.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/116 26 มคี. 61

126 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,455.00          2,455.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/140 26 มคี. 61

127 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,535.00          3,535.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/124 26 มคี. 61

128 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,045.00          6,045.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/150 26 มคี. 61

129 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 960.00             960.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/160 26 มคี. 61

130 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,568.00          3,568.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส ราคาต ําสุด BR26103/000017 26 มคี. 61

131 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 14,400.00        14,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก โฟว๑สตาร๑ โอเอ หจก โฟว๑สตาร๑ โอเอ ราคาต ําสุด 146/032 26 มคี. 61

132 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 28,000.00        28,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6103009 26 มคี. 61

133 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,150.00          6,150.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก.อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-020428 27 มคี. 61

134 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,848.00          4,848.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก.อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-030149 27 มคี. 61

135 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13,375.00        13,375.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5326303846 27 มคี. 61

136 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12,305.00        12,305.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5326303844 27 มคี. 61

137 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,354.00          2,354.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5326332827 27 มคี. 61

138 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 30,965.80        30,965.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5326143257 27 มคี. 61

139 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,807.00        10,807.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5326358842 27 มคี. 61

140 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,071.00        27,071.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 6300383532 27 มคี. 61

141 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,820.00          3,820.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL61-03/475 27 มคี. 61

142 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL61-03/474 27 มคี. 61

143 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 26,900.00        26,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL61-03/240 27 มคี. 61

144 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,800.00        10,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL61-03/239 27 มคี. 61

145 วสัดุชันสูตร 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN 1803-018 27 มคี. 61
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146 วสัดุชันสูตร 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6103-0778 27 มคี. 61

147 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,815.00          4,815.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5326414420 29 มคี. 61

148 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,815.00          4,815.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5326356383 29 มคี. 61

149 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,200.00          7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จํากัด บริษทั ไทยก๏อส จํากัด ราคาต ําสุด IV 6106782 29 มคี. 61

150 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13,000.00        13,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จํากัด บริษทั ไทยก๏อส จํากัด ราคาต ําสุด IV 6108511 29 มคี. 61

151 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 77,740.00        77,740.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/031396 29 มคี. 61

152 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,632.20          2,632.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610205728 29 มคี. 61

153 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,168.10          5,168.10         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610301815 29 มคี. 61

154 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนวชิั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนวชิั น จํากัด ราคาต ําสุด 36618 29 มคี. 61

155 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,200.00          9,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนวชิั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนวชิั น จํากัด ราคาต ําสุด 36617 29 มคี. 61

156 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,728.32        23,728.32       เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห๑นสันแอนด๑ จอห๑นสันจํากัด บริษัท จอห๑นสันแอนด๑ จอห๑นสันจํากัด ราคาต ําสุด 975322820 29 มคี. 61

157 วสัดุทนัตกรรม 3,050.00          3,050.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เซียงไฮ๎ หจก.เซียงไฮ๎ ราคาต ําสุด BB256103/00329 30 มคี. 61

158 วสัดุทนัตกรรม 117,700.00      117,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นีโอโบโอเทค บริษทั นีโอโบโอเทค ราคาต ําสุด NT03021 30 มคี. 61

159 วสัดุทนัตกรรม 22,450.00        22,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีเอส บริษทั เอสดีเอส ราคาต ําสุด 611002612 30 มคี. 61

160 วสัดุทนัตกรรม 8,360.00          8,360.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร บริษทั ชูมิตร ราคาต ําสุด IN6103-1170 30 มคี. 61

161 วสัดุทนัตกรรม 5,232.00          5,232.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นูเด็นท๑ บริษทั นูเด็นท๑ ราคาต ําสุด DS6103/0322 30 มคี. 61

162 วสัดุทนัตกรรม 5,270.00          5,270.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคครอด๑ บริษทั แอคครอด๑ ราคาต ําสุด IV180312593 30 มคี. 61

163 วสัดุทนัตกรรม 2,095.00          2,095.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคครอด๑ บริษทั แอคครอด๑ ราคาต ําสุด IV1709103679 30 มคี. 61

164 วสัดุทนัตกรรม 1,260.00          1,260.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร๑เทค บริษทั สมาร๑เทค ราคาต ําสุด ST-7888 30 มคี. 61

165 วสัดุทนัตกรรม 11,360.00        11,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคครอด๑ บริษทั แอคครอด๑ ราคาต ําสุด IV180310277 30 มคี. 61

166 วสัดุทนัตกรรม 13,975.00        13,975.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ บริษทั วอีาร๑พเีด็นท๑ ราคาต ําสุด 141030330 30 มคี. 61
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

เลขที่ใบส่งของ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง
ล าดบั เปลี ยนน้ํามนัเครื อง 2,792.70          2,792.70         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 1 กพ. 61

1 ดินดํา 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ราคาต ําสุด 2/44 1 กพ. 61

2 ปุ๋ยคอก 750.00             750.00            เฉพาะเจาะจง นางสุพตัร มุดธดิา นางสุพตัร มุดธดิา ราคาต ําสุด 1/1 1 กพ. 61

3 เสาอากาศทวีี 600.00             600.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านอา๎ยลา อปุกรณ๑ไฟฟา้ ประปา ร๎านอา๎ยลา อปุกรณ๑ไฟฟา้ ประปา ราคาต ําสุด 2/10 1 กพ. 61

4 ซํอม ค. การแพทย๑ 7,928.70          7,928.70         เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากัด บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากัด ราคาต ําสุด 1 กพ. 61

5 ล๎อรถเข็น 360.00             360.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เต๏กหมง หจก.เต๏กหมง ราคาต ําสุด C18/02-005 1 กพ. 61

6 วสัดุสํานักงาน 34,500.00        34,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี.อินเตอร๑ เมดิคอล จํากัด บริษัท เอ.ที.พี.อินเตอร๑ เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 1 กพ. 61

7 ลูกลอย 2,300.00          2,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ลําปางชัยยากํอสร๎าง หจก.ลําปางชัยยากํอสร๎าง ราคาต ําสุด 090/4474 1 กพ. 61

8 วสัดุงานบา๎นงานครัว 22,834.00        22,834.00       เฉพาะเจาะจง นายภมูินทร๑ สายวงค๑ฝ้ัน นายภมูินทร๑ สายวงค๑ฝ้ัน ราคาต ําสุด 1 กพ. 61

9 บํารุงรักษาลิฟท๑ 4,280.00          4,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ แฮนด๑ เครน จํากัด บริษัท ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ แฮนด๑ เครน จํากัด ราคาต ําสุด 347/17322 1 กพ. 61

10 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161444402 1 กพ. 61

11 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 17,500.00        17,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV 6100019 1 กพ. 61

12 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,500.00        23,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV 6100020 1 กพ. 61

13 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,103.00          3,103.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610105158 1 กพ. 61

14 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,613.56          1,613.56         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 601105217 1 กพ. 61

15 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,728.50          2,728.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 601100647 1 กพ. 61

16 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรู เมดิคอล จํากัด บริษทั ทรู เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV 61-00012 1 กพ. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์
โรงพยาบาลเกาะคา
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17 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 16,610.00        16,610.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ดี เอช ซี เทรดด้ิง หจก. ดี เอช ซี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด DHC 6012104 1 กพ. 61

18 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร๑เก็ตต้ิง อินเทลลิเจ๎นท๑ กรู๏ป บริษัท มาร๑เก็ตต้ิง อินเทลลิเจ๎นท๑ กรู๏ป ราคาต ําสุด IV 18/01/1082 1 กพ. 61

19 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,400.00          5,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อิสโก๎ จํากัด บริษทั อิสโก๎ จํากัด ราคาต ําสุด 61012 1 กพ. 61

20 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,630.00          9,630.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5326013424 1 กพ. 61

21 น้ํากลั น 800.00             800.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 5/1/61 1 กพ. 61

22 วสัดุงานบา๎นงานครัว 22,834.00        22,834.00       เฉพาะเจาะจง นายภมูินทร๑ สายวงค๑ฝ้ัน นายภมูินทร๑ สายวงค๑ฝ้ัน ราคาต ําสุด PM 61020001 1 กพ. 61

23 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13,910.00        13,910.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161470854 1 กพ. 61

24 วสัดุชันสูตร 5,300.00          5,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด บริษทั อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด ราคาต ําสุด INV 61-0435 1 กพ. 61

25 วสัดุชันสูตร 55,035.00        55,035.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN 1802-003 1 กพ. 61

26 วสัดุชันสูตร 167,218.00      167,218.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แลบ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แลบ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6101-135 1 กพ. 61

27 ยาบญัชีหลัก 5,520.00          5,520.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แก๎วมังกร บริษทั แก๎วมังกร ราคาต ําสุด IV61010364 1 กพ. 61

28 ยาบญัชีหลัก 4,640.00          4,640.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี จํากัด บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี จํากัด ราคาต ําสุด IV6103186 1 กพ. 61

29 ยาบญัชีหลัก 2,100.00          2,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี จํากัด บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี จํากัด ราคาต ําสุด IV6101653 1 กพ. 61

30 ยาบญัชีหลัก 35,810.00        35,810.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี จํากัด บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี จํากัด ราคาต ําสุด IV6101385 1 กพ. 61

31 ยาบญัชีหลัก 6,220.00          6,220.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด๎า บริษทั ยูเมด๎า ราคาต ําสุด 167861 1 กพ. 61

32 ยาบญัชีหลัก 8,025.00          8,025.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล บริษทั ฮีลลอล ราคาต ําสุด IV1801206 1 กพ. 61

33 ยาบญัชีหลัก 27,734.40        27,734.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161342361 1 กพ. 61

34 ยาบญัชีหลัก 14,980.00        14,980.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161342156 1 กพ. 61

35 ยาบญัชีหลัก 7,276.00          7,276.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161342581 1 กพ. 61

36 ยาบญัชีหลัก 7,222.50          7,222.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161342346 1 กพ. 61

37 ยาบญัชีหลัก 26,150.80        26,150.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161341016 1 กพ. 61

38 ยาบญัชีหลัก 11,760.00        11,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161346331 1 กพ. 61

39 ยาบญัชีหลัก 1,305.40          1,305.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161310953 1 กพ. 61
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40 ยาบญัชีหลัก 23,219.00        23,219.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีเอ็ล เอช บริษทั บ ีเอ็ล เอช ราคาต ําสุด 1061002940 1 กพ. 61

41 ยาบญัชีหลัก 2,942.50          2,942.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีเอ็ล เอช บริษทั บ ีเอ็ล เอช ราคาต ําสุด 1061002519 1 กพ. 61

42 ยาบญัชีหลัก 10,700.00        10,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161259061 1 กพ. 61

43 ยาบญัชีหลัก 3,400.00          3,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มําไลน๑ บริษทั ฟาร๑มําไลน๑ ราคาต ําสุด SL18-01372 1 กพ. 61

44 ยาบญัชีหลัก 1,978.00          1,978.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิไฟว๑ฟร๑มํา บริษทั เมดดิไฟว๑ฟร๑มํา ราคาต ําสุด 6100200 1 กพ. 61

45 ยาบญัชีหลัก 2,300.00          2,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มิลาโน บริษทั มิลาโน ราคาต ําสุด 2633 1 กพ. 61

46 ยาบญัชีหลัก 8,040.00          8,040.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เลิศสิงห๑เภสัชกรรม บริษทั เลิศสิงห๑เภสัชกรรม ราคาต ําสุด 1164153 1 กพ. 61

47 ยาบญัชีหลัก 23,480.00        23,480.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากัด บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากัด ราคาต ําสุด IVU61002190 1 กพ. 61

48 ยาบญัชีหลัก 10,320.00        10,320.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากัด บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากัด ราคาต ําสุด IVU61002280 1 กพ. 61

49 ยาบญัชีหลัก 45,000.00        45,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร๑ลิน ฟาร๑มาซูติคอล จํากัด บริษัท เบอร๑ลิน ฟาร๑มาซูติคอล จํากัด ราคาต ําสุด 601122798 1 กพ. 61

50 ยาบญัชีหลัก 26,000.00        26,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร๑ลิน ฟาร๑มาซูติคอล จํากัด บริษัท เบอร๑ลิน ฟาร๑มาซูติคอล จํากัด ราคาต ําสุด 601123016 1 กพ. 61

51 ยาบญัชีหลัก 15,097.00        15,097.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร๑ลิน ฟาร๑มาซูติคอล จํากัด บริษัท เบอร๑ลิน ฟาร๑มาซูติคอล จํากัด ราคาต ําสุด 611008239 1 กพ. 61

52 ยาบญัชีหลัก 9,500.00          9,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร๑ลิน ฟาร๑มาซูติคอล จํากัด บริษัท เบอร๑ลิน ฟาร๑มาซูติคอล จํากัด ราคาต ําสุด 611008220 1 กพ. 61

53 ยาบญัชีหลัก 34,625.00        34,625.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส บริษทั เอสพเีอส ราคาต ําสุด SI14/1801770 1 กพ. 61

54 ยาบญัชีหลัก 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส บริษทั เอสพเีอส ราคาต ําสุด SI14/1801710 1 กพ. 61

55 ยาบญัชีหลัก 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ จํากัด บริษทั สหแพทย๑ จํากัด ราคาต ําสุด 9110073191 1 กพ. 61

56 ยาบญัชีหลัก 12,130.00        12,130.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ บริษทั ธงทองโอสถ ราคาต ําสุด TH6101/0400 1 กพ. 61

57 ยาบญัชีหลัก 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จํากัด บริษทั มาสุ จํากัด ราคาต ําสุด 146645 1 กพ. 61

58 ยาบญัชีหลัก 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61002158 1 กพ. 61

59 ยาบญัชีหลัก 3,750.00          3,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร๑ลิน ฟาร๑มาซูติคอล จํากัด บริษัท เบอร๑ลิน ฟาร๑มาซูติคอล จํากัด ราคาต ําสุด 611008301 1 กพ. 61

60 ยาบญัชีหลัก 3,600.00          3,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พเีอ็มแอล บริษทั พเีอ็มแอล ราคาต ําสุด IS180207-11 1 กพ. 61

61 ยาบญัชีหลัก 12,480.00        12,480.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั  ทโีอ เคมีคอลส๑ บริษทั  ทโีอ เคมีคอลส๑ ราคาต ําสุด T6102/10735 1 กพ. 61

62 ยาบญัชีหลัก 8,700.00          8,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด ฟาร๑มา บริษทั พรีเมด ฟาร๑มา ราคาต ําสุด N61020096 1 กพ. 61



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา

63 ยาบญัชีหลัก 18,190.00        18,190.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161447188 1 กพ. 61

64 ยาบญัชีหลัก 10,200.00        10,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มํา อินโนวา บริษทั ฟาร๑มํา อินโนวา ราคาต ําสุด 6101260 1 กพ. 61

65 ยาบญัชีหลัก 28,680.00        28,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มํา อินโนวา บริษทั ฟาร๑มํา อินโนวา ราคาต ําสุด 6101261 1 กพ. 61

66 ยาบญัชีหลัก 15,200.00        15,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด ราคาต ําสุด 821105110 1 กพ. 61

67 ยาบญัชีหลัก 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด ราคาต ําสุด 721141427 1 กพ. 61

68 ยาบญัชีหลัก 37,985.00        37,985.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5326130083 1 กพ. 61

69 ยาบญัชีหลัก 13,482.00        13,482.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑ม บริษทั ดีทแฮล๑ม ราคาต ําสุด 5447433282 1 กพ. 61

70 ยาบญัชีหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ จํากัด บริษทั สหแพทย๑ จํากัด ราคาต ําสุด 9110076133 1 กพ. 61

71 ยาบญัชีหลัก 19,142.30        19,142.30       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ จํากัด บริษทั สหแพทย๑ จํากัด ราคาต ําสุด 9110072330 1 กพ. 61

72 ยาบญัชีหลัก 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ จํากัด บริษทั สหแพทย๑ จํากัด ราคาต ําสุด 9110073543 1 กพ. 61

73 ยาบญัชีหลัก 5,200.00          5,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค บริษทั แอตแลนติค ราคาต ําสุด 61003200 1 กพ. 61

74 ยาบญัชีหลัก 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค บริษทั แอตแลนติค ราคาต ําสุด 61002573 1 กพ. 61

75 ยาบญัชีหลัก 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทเปี้ยน บริษทั ยูโทเปี้ยน ราคาต ําสุด IV1801588 1 กพ. 61

76 ยาบญัชีหลัก 1,722.00          1,722.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด IV1800948 1 กพ. 61

77 ยาบญัชีหลัก 8,800.00          8,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61003406 1 กพ. 61

78 ยาบญัชีหลัก 14,500.00        14,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61002359 1 กพ. 61

79 ยาบญัชีหลัก 12,200.00        12,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61003288 1 กพ. 61

80 ยาบญัชีหลัก 19,200.00        19,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด๑วี บริษทั วแีอนด๑วี ราคาต ําสุด 61002159 1 กพ. 61

81 ยาบญัชีหลัก 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1005423 1 กพ. 61

82 ยาบญัชีหลัก 44,400.00        44,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1003652 1 กพ. 61

83 ยาบญัชีหลัก 22,000.00        22,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1005109 1 กพ. 61

84 ยาบญัชีหลัก 2,250.00          2,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิซีน ซัพพลาย บริษทั เมดิซีน ซัพพลาย ราคาต ําสุด 43336 1 กพ. 61

85 ยาบญัชีหลัก 36,380.00        36,380.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร๑ บริษทั 101 เมดิแคร๑ ราคาต ําสุด 8102507208 1 กพ. 61



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา

86 ยาบญัชีหลัก 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โรงงานเภสัชกรรมทหาร บริษทั โรงงานเภสัชกรรมทหาร ราคาต ําสุด 1517 1 กพ. 61

87 ยาบญัชีหลัก 30,602.00        30,602.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร๑มา บริษทั พรอส ฟาร๑มา ราคาต ําสุด IM2018020 1 กพ. 61

88 Internet 3BB 1,284.00          1,284.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปิ้ลที บริษทั ทริปเปิ้ลที ราคาต ําสุด 1 กพ. 61

89 Internet 5,885.00          5,885.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท.โทรคมนาคม บริษทั กสท.โทรคมนาคม ราคาต ําสุด 610314014424 ลว. 7 กพ. 61

90 น้ําดื ม 5,150.00          5,150.00         เฉพาะเจาะจง น้ําดื มนิวสตาร๑ น้ําดื มนิวสตาร๑ ราคาต ําสุด CDP002/002/2561 610314015136 ลว. 7 กพ. 61

91 แก็สถังใหญํ 48 กก 20,520.00        20,520.00       เฉพาะเจาะจง หจจ. อ๏อกจิเยน หจจ. อ๏อกจิเยน ราคาต ําสุด 73/3608 610314013760 ลว. 7 กพ. 61

92 วสัดุเชื้อเพลิง 35,266.30        35,266.30       เฉพาะเจาะจง สหกรณ๑การเกษตรเกาะคา สหกรณ๑การเกษตรเกาะคา ราคาต ําสุด 4/21 61214125218 ลว. 7 กพ. 61

93 ยาบญัชีหลัก 8,450.00          8,450.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาดิกา บริษทั ฟาร๑มาดิกา ราคาต ําสุด IS180207-06 7 กพ. 61

94 ยาบญัชีหลัก 10,900.00        10,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิซีน ซัพพลาย บริษทั เมดิซีน ซัพพลาย ราคาต ําสุด 42521 7 กพ. 61

95 ยาบญัชีหลัก 10,600.00        10,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทพีดีรัก บริษทั ทพีดีรัก ราคาต ําสุด V039192 7 กพ. 61

96 ยาบญัชีหลัก 2,660.00          2,660.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทพีดีรัก บริษทั ทพีดีรัก ราคาต ําสุด V039955 7 กพ. 61

97 ยาบญัชีหลัก 2,700.00          2,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทพีดีรัก บริษทั ทพีดีรัก ราคาต ําสุด V039862 7 กพ. 61

98 ยาบญัชีหลัก 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทพีดีรัก บริษทั ทพีดีรัก ราคาต ําสุด V040300 7 กพ. 61

99 ยาบญัชีหลัก 11,800.00        11,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั คอนดรักส๑ บริษทั คอนดรักส๑ ราคาต ําสุด 610469 7 กพ. 61

100 ยาบญัชีหลัก 70,800.00        70,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดิร๑น ฟาร๑มา บริษทั โมเดิร๑น ฟาร๑มา ราคาต ําสุด NV6102-0060 7 กพ. 61

101 ยาบญัชีหลัก 10,200.00        10,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร๑แลบ บริษทั พาตาร๑แลบ ราคาต ําสุด IU8020074 7 กพ. 61

102 ยาบญัชีหลัก 47,200.00        47,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอล พ ีซัพพลาย บริษทั แอล พ ีซัพพลาย ราคาต ําสุด 61/001 7 กพ. 61

103 ยาบญัชีหลัก 10,970.00        10,970.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1005594 7 กพ. 61

104 ยาบญัชีหลัก 9,692.40          9,692.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1004801 7 กพ. 61

105 ยาบญัชีหลัก 65,649.40        65,649.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1004455 7 กพ. 61

106 ยาบญัชีหลัก 2,692.48          2,692.48         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1004642 7 กพ. 61

107 ยาบญัชีหลัก 7,672.00          7,672.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1004781 7 กพ. 61

108 ยาบญัชีหลัก 16,330.00        16,330.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1004709 7 กพ. 61
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109 ยาบญัชีหลัก 17,076.80        17,076.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1004708 7 กพ. 61

110 ยาบญัชีหลัก 38,520.00        38,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1004707 7 กพ. 61

111 ยาบญัชีหลัก 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1005425 7 กพ. 61

112 ยาบญัชีหลัก 15,840.00        15,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1005424 7 กพ. 61

113 ยาบญัชีหลัก 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1004261 7 กพ. 61

114 ยาบญัชีหลัก 57,760.00        57,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม บริษทั องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1004454 7 กพ. 61

115 ยาบญัชีหลัก 21,186.00        21,186.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161348302 7 กพ. 61

116 ยาบญัชีหลัก 27,734.40        27,734.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161475188 7 กพ. 61

117 ยาบญัชีหลัก 15,966.80        15,966.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั เจเอส วชิั น บริษทั เจเอส วชิั น ราคาต ําสุด 100193201 7 กพ. 61

118 จ๎างเหมาซํอมแซมตึกปราณี 26,400.00        26,400.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ราคาต ําสุด 8 กพ. 61

119 จ๎างเหมาติดต้ังเหล็กดัด 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ราคาต ําสุด 8 กพ. 61

120 จ๎างเหมาติดฟลิ๑มกรองแสง 12,369.20        12,369.20       เฉพาะเจาะจง ร๎านแหมํมสต๊ิกเกอร๑ ร๎านแหมํมสต๊ิกเกอร๑ ราคาต ําสุด 8 กพ. 61

121 จา๎งเหมาปรับปรุงซํอมแซมตึกรซักฟอก 3,650.00          3,650.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ราคาต ําสุด 8 กพ. 61

122 จ๎างเหมาปรับปรุงอาคารซักฟอก 1,600.00          1,600.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ราคาต ําสุด 8 กพ. 61

123 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV 6100023 8 กพ.61

124 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,200.00          9,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 35595 8 กพ.61

125 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 35596 8 กพ.61

126 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 35594 8 กพ.61

127 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 28,340.00        28,340.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 610295 8 กพ.61

128 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,025.00          8,025.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แจ๏กเจียอุตสาหกรรม จํากัด บริษทั แจ๏กเจียอุตสาหกรรม จํากัด ราคาต ําสุด 218000699 8 กพ.61

129 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จํากัด บริษทั ไทยก๏อส จํากัด ราคาต ําสุด IV 6101287 8 กพ.61

130 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 96,300.00        96,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 8326117308 9 กพ.61

131 ตรายาง 600.00             600.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 26/1296 9 กพ.61
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132 เปลี ยน MICRO SWITCH 2,470.00          2,470.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เด็นตัล เซอร๑วสิ หจก. เด็นตัล เซอร๑วสิ ราคาต ําสุด 58277 12 กพ. 61

133 ตะกร๎า 200.00             200.00            เฉพาะเจาะจง ร๎าน 20 บาททกุอยําง ร๎าน 20 บาททกุอยําง ราคาต ําสุด 1/1 12 กพ. 61

134 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 22,560.00        22,560.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6101479 12 กพ. 61

135 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 358,500.00      358,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟวิเจอร๑ เมดิคอล ซัพพลาย บริษทั ฟวิเจอร๑ เมดิคอล ซัพพลาย ราคาต ําสุด IV 6100125 134/2561

136 วสัดุชันสูตร 38,800.00        38,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV 61-0052 12 กพ. 61

137 วสัดุชันสูตร 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วายดี ไดนซ๑นอสติคส๑ บริษทั วายดี ไดนซ๑นอสติคส๑ ราคาต ําสุด IV 61020259 12 กพ. 61

138 วสัดุชันสูตร 95,528.00        95,528.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6102-0208 12 กพ. 61

139 วสัดุชันสูตร 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. โฟร๑สตาร๑ โอ เอ จํากัด หจก. โฟร๑สตาร๑ โอ เอ จํากัด ราคาต ําสุด 145/098 12 กพ. 61

140 ปา้ยประชาสัมพนัธ๑ 1,125.00          1,125.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ราคาต ําสุด 002/0081 14 กพ. 61

141 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,945.00          1,945.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/057 14 กพ. 61

142 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,595.00          3,595.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/046 14 กพ. 61

143 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,150.00          1,150.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/081 14 กพ. 61

144 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,210.00          8,210.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/070 14 กพ. 61

145 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,785.00          3,785.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/017 14 กพ. 61

146 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 870.00             870.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/045 14 กพ. 61

147 วสัดุทนัตกรรม 6,546.26          6,546.26         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 611001831 15 กพ. 61

148 วสัดุทนัตกรรม 3,115.84          3,115.84         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5326042017 15 กพ. 61

149 วสัดุทนัตกรรม 37,300.00        37,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ ราคาต ําสุด 37300 15 กพ. 61

150 สต๊ิกเกอร๑หอ๎งตรวจ 1,125.00          1,125.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ราคาต ําสุด 002/0081 16 กพ. 61

151 วสัดุชันสูตร 46,845.00        46,845.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอ๏กนอสติค จํากัด บริษทั ไทยไดแอ๏กนอสติค จํากัด ราคาต ําสุด 6102088 16 กพ. 61

152 วสัดุชันสูตร 36,000.00        36,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6102-0371 16 กพ. 61

153 วสัดุชันสูตร 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดลาบอราทอรี  จํากัด บริษทั ไอเมดลาบอราทอรี  จํากัด ราคาต ําสุด IV 61020393 16 กพ. 61

154 วสัดุชันสูตร 31,600.00        31,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด ราคาต ําสุด D 61-00201 16 กพ. 61
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155 วสัดุชันสูตร 8,650.00          8,650.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 6102-0631 16 กพ. 61

156 วสัดุชันสูตร 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอ๏กนอสติค จํากัด บริษทั ไทยไดแอ๏กนอสติค จํากัด ราคาต ําสุด SN 6102-015 16 กพ. 61

157 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161431720 17 กพ. 61

158 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161431745 17 กพ. 61

159 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161431844 17 กพ. 61

160 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมเทค เฮลแคร๑ จํากัด บริษทั เคมเทค เฮลแคร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 18-02-1975 19 กพ. 61

161 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร๑ จํากัด บริษทั ทริมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 180200592 19 กพ. 61

162 ตรายาง 620.00             620.00            เฉพาะเจาะจง ร๎าน รักกันโฆษณา ร๎าน รักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 26/1300 19 กพ. 61

163 กุญแจขนาดกลาง 140.00             140.00            เฉพาะเจาะจง ร๎าน ก.วสัดุภณัฑ๑(เกาะคา) ร๎าน ก.วสัดุภณัฑ๑(เกาะคา) ราคาต ําสุด 014/0686 21 กพ. 61

164 ลต๊ิกเกอร๑เนื้อกึ งมัน 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอส.ท.ีซัพพลาย ร๎าน เอส.ท.ีซัพพลาย ราคาต ําสุด 007/335 23 กพ. 61

165 สต๊ิกเกอร๑เนื้อขาวด๎าน 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านแมํวงั เปเปอร๑ฟอร๑ม ร๎านแมํวงั เปเปอร๑ฟอร๑ม ราคาต ําสุด 006/61 23 กพ. 61

166 สายลัดหา๎มเลือด 4,550.00          4,550.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีรีโรํ เมดิคอล จํากัด บริษทั ซีรีโรํ เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV0030224 23 กพ. 61

167 วสัดุชันสูตร 80,000.00        80,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด ราคาต ําสุด 201802-1010 23 กพ. 61

168 วสัดุชันสูตร 68,619.00        68,619.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6102-0587 23 กพ. 61

169 วสัดุชันสูตร 8,400.00          8,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มพ ีเมด กร็ป จํากัด บริษทั เอ็มพ ีเมด กร็ป จํากัด ราคาต ําสุด MG 61020410 23 กพ. 61

170 วสัดุทนัตกรรม 11,549.58        11,549.58       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5326133136 26 กพ. 61

171 วสัดุทนัตกรรม 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มมีเน๎นซ๑ บริษทั เอ็มมีเน๎นซ๑ ราคาต ําสุด IVD0056893 26 กพ. 61

172 วสัดุทนัตกรรม 6,480.00          6,480.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดรว๑ เด็นทลัอิน บริษทั ไดรว๑ เด็นทลัอิน ราคาต ําสุด 94562 26 กพ. 61

173 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,500.00        23,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6100036 27 กพ. 61

174 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 15,200.00        15,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 36344 27 กพ. 61

175 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,298.00          4,298.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส ราคาต ําสุด BR26102/000016 27 กพ. 61

176 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,168.10          5,168.10         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 610104155 27 กพ. 61

177 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,440.00          8,440.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก.อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-010335 27 กพ. 61
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178 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,680.00        27,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6101808 27 กพ. 61

179 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,600.00          9,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด บริษทั CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6100033 27 กพ. 61

180 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21,500.00        21,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นําววิฒัน๑การชําง บริษทั นําววิฒัน๑การชําง ราคาต ําสุด SC 61020094 27 กพ. 61

181 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก.อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-010488 27 กพ. 61

182 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21,760.00        21,760.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก.อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-010448 27 กพ. 61

183 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,700.00          8,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑ ชัพพอร๑ต บริษทั วอีาร๑ ชัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 610174 27 กพ. 61

184 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 15,800.00        15,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑ ชัพพอร๑ต บริษทั วอีาร๑ ชัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 610435 27 กพ. 61

185 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,760.00          6,760.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑ ชัพพอร๑ต บริษทั วอีาร๑ ชัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 610709 27 กพ. 61

186 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,625.00        10,625.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด ราคาต ําสุด AM6101/153 27 กพ. 61

187 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,540.00        23,540.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บอร๑เนียว เมดิคัล จํากัด บริษทั บอร๑เนียว เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด IV0070292 27 กพ. 61

188
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โรงพยาบาลเกาะคา
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ล าดบั ไม๎กวาดแข็ง 350.00             350.00            เฉพาะเจาะจง นายเสริฐ  กานัน นายเสริฐ  กานัน ราคาต ําสุด 2/11
1 ซํอมปัม้ลมลูกสูบ 900.00             900.00            เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต วงค๑คําต๎ุย นายประกาศิต วงค๑คําต๎ุย ราคาต ําสุด 2/10

2 เปลี ยน PD-WPD 60,000.00        60,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทฟิวเจอร๑ เมดิคอล ชัพพลาย จํากัด บริษัทฟิวเจอร๑ เมดิคอล ชัพพลาย จํากัด ราคาต ําสุด

3 เปลี ยน BONE NIPPING 11,400.00        11,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทฟิวเจอร๑ เมดิคอล ชัพพลาย จํากัด บริษัทฟิวเจอร๑ เมดิคอล ชัพพลาย จํากัด ราคาต ําสุด

4 วสัดุกํอส๎าง 2,845.00          2,845.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางชัยยากํอสร๎าง ร๎านลําปางชัยยากํอสร๎าง ราคาต ําสุด 087/4350
5 หลอดไฟ OSRAM 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านอิเล็กตรอนการไฟฟา้ ร๎านอิเล็กตรอนการไฟฟา้ ราคาต ําสุด 1/15
6 โซํสแตนเลส ขนาด 6 มม. 17,340.00        17,340.00       เฉพาะเจาะจง นายอุดม จ๏ะใจ นายอุดม จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 1/2
7 โซลินอย๑วาส๑วขนาด 4 หุน๎ 161,670.60      161,670.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากัด บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากัด ราคาต ําสุด

8 โซลินอย๑วาส๑วแวค็คั ม 16,833.24        16,833.24       เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากัด บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากัด ราคาต ําสุด 610114109227

9 นมผงสําหรับเล้ียงเด็กทารก 1,129.92          1,129.92         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 53258221664

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื น 28,605.70        28,605.70       เฉพาะเจาะจง สหกรณ๑การเกษตรเกาะคา สหกรณ๑การเกษตรเกาะคา ราคาต ําสุด 4/20

11 วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื น 21,842.00        21,842.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ท.ีโอ.จ.ี ลําปางอ๏อกซิเยน หจก. ท.ีโอ.จ.ี ลําปางอ๏อกซิเยน ราคาต ําสุด 51/2550

12 น้ําดื ม 5,785.00          5,785.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําดื มนิวสตาร๑ ร๎านน้ําดื มนิวสตาร๑ ราคาต ําสุด CDP001/001/2561

13 จา๎งเหมาบริการ Internert 5,885.00          5,885.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท.โทรคมนาคม จํากัด บริษทั กสท.โทรคมนาคม จํากัด ราคาต ําสุด 610214069854

14 จง๎เหมาบริการทําความสะอาด 192,593.00      192,593.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหมธํรี เซอร๑วิส จํากดั บริษทั เชียงใหมธํรี เซอร๑วิส จํากดั ราคาต ําสุด 610214020177

15 วสัดุสํานักงาน 44,750.00        44,750.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก.อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 610114169322

16 กะทะไฟฟา้ 1,280.00          1,280.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช จํากัด หจก.เจียวพานิช จํากัด ราคาต ําสุด 001/0033

17 จ๎างเหมาบํารุงรักษาลิพท๑ 4,280.00          4,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ แฮนด๑ เครน จํากดั บริษัท ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ แฮนด๑ เครน จํากดั ราคาต ําสุด 333/16627

18 หลอดไฟขนาด 11 วัตต๑ 810.00             810.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านอิเล็กตรอนการไฟฟา้ ร๎านอิเล็กตรอนการไฟฟา้ ราคาต ําสุด 2/19

19 ยางใน 250-17DS 140.00             140.00            เฉพาะเจาะจง ร๎าน ก.วสัดุภณัฑ๑(เกาะคา) ร๎าน ก.วสัดุภณัฑ๑(เกาะคา) ราคาต ําสุด 011/0513

20 จ๎างทาสีหอ๎ง X-ray 5,400.00          5,400.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ราคาต ําสุด

21 วสัดุงานบา๎นงานครัว 930.00             930.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 2/40

22 วสัดุงานบา๎นงานครัว 10,590.00        10,590.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮงฮง ร๎านเตียเฮงฮง ราคาต ําสุด 062/3084
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23 วสัดุงานบา๎นงานครัว 8,410.00          8,410.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร๑สตาร๑ โอ เอ หจก.โฟร๑สตาร๑ โอ เอ ราคาต ําสุด 145/055

24 วสัดุงานบา๎นงานครัว 12,996.00        12,996.00       เฉพาะเจาะจง นายภมูิมินทร๑ สายวงค๑ฝ้ัน นายภมูิมินทร๑ สายวงค๑ฝ้ัน ราคาต ําสุด PM61010001

25 ยาบญัชีหลัก 21,158.00        21,158.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161238072

26 ยาบญัชีหลัก 37,260.76        37,260.76       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5325796048

27 ยาบญัชีหลัก 2,675.00          2,675.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5325817568

28 ยาบญัชีหลัก 9,062.90          9,062.90         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161228700

29 ยาบญัชีหลัก 11,556.00        11,556.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447404754

30 ยาบญัชีหลัก 13,482.00        13,482.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447402493

31 ยาบญัชีหลัก 3,745.00          3,745.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447404780

32 ยาบญัชีหลัก 2,889.00          2,889.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447405534

33 ยาบญัชีหลัก 7,984.88          7,984.88         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161226716

34 ยาบญัชีหลัก 88,585.30        88,585.30       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 116123977

35 ยาบญัชีหลัก 22,100.00        22,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส บริษทั เอสพเีอส ราคาต ําสุด SI14/1719937

36 ยาบญัชีหลัก 34,775.00        34,775.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา บริษทั ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161228157

37 ยาบญัชีหลัก 37,985.00        37,985.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5325796794

38 ยาบญัชีหลัก 3,750.00          3,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัลดรักส๑เฮาส๑ จํากัด บริษทั เยเนอรัลดรักส๑เฮาส๑ จํากัด ราคาต ําสุด 0404728

39 ยาบญัชีหลัก 1,650.00          1,650.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัลดรักส๑เฮาส๑ จํากัด บริษทั เยเนอรัลดรักส๑เฮาส๑ จํากัด ราคาต ําสุด 0403508

40 ยาบญัชีหลัก 1,650.00          1,650.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัลดรักส๑เฮาส๑ จํากัด บริษทั เยเนอรัลดรักส๑เฮาส๑ จํากัด ราคาต ําสุด 0403102

41 ยาบญัชีหลัก 2,550.00          2,550.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัลดรักส๑เฮาส๑ จํากัด บริษทั เยเนอรัลดรักส๑เฮาส๑ จํากัด ราคาต ําสุด 0402623

42 ยาบญัชีหลัก 21,120.00        21,120.00       เฉพาะเจาะจง องค๑กรเภสัชกรรม องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1003651

43 ยาบญัชีหลัก 31,154.40        31,154.40       เฉพาะเจาะจง องค๑กรเภสัชกรรม องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B10003325

44 ยาบญัชีหลัก 6,230.00          6,230.00         เฉพาะเจาะจง องค๑กรเภสัชกรรม องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1003459

45 ยาบญัชีหลัก 4,824.80          4,824.80         เฉพาะเจาะจง องค๑กรเภสัชกรรม องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1003653
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46 ยาบญัชีหลัก 1,080.00          1,080.00         เฉพาะเจาะจง องค๑กรเภสัชกรรม องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1003522

47 ยาบญัชีหลัก 15,800.00        15,800.00       เฉพาะเจาะจง องค๑กรเภสัชกรรม องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1003336

48 ยาบญัชีหลัก 5,564.00          5,564.00         เฉพาะเจาะจง องค๑กรเภสัชกรรม องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1003690

49 ยาบญัชีหลัก 4,451.20          4,451.20         เฉพาะเจาะจง องค๑กรเภสัชกรรม องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1003556

50 ยาบญัชีหลัก 65,084.70        65,084.70       เฉพาะเจาะจง องค๑กรเภสัชกรรม องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1003280

51 ยาบญัชีหลัก 20,200.00        20,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทแีมน ฟาร๑มา บริษทั ทแีมน ฟาร๑มา ราคาต ําสุด IV6012003462

52 ยาบญัชีหลัก 4,675.00          4,675.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ จํากัด บริษทั สหแพทย๑ จํากัด ราคาต ําสุด 9110064657

53 ยาบญัชีหลัก 950.00             950.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ จํากัด บริษทั สหแพทย๑ จํากัด ราคาต ําสุด 9110062211

54 ยาบญัชีหลัก 3,595.20          3,595.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ จํากัด บริษทั สหแพทย๑ จํากัด ราคาต ําสุด 9110065340

55 ยาบญัชีหลัก 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากัด บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากัด ราคาต ําสุด IVU-60037582

56 ยาบญัชีหลัก 3,800.00          3,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากัด บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากัด ราคาต ําสุด IVU-60037427

57 ยาบญัชีหลัก 3,930.00          3,930.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากัด บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากัด ราคาต ําสุด IVU-60035956

58 ยาบญัชีหลัก 12,660.00        12,660.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากัด บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากัด ราคาต ําสุด IUV-60036054

59 ยาบญัชีหลัก 7,230.00          7,230.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากัด บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากัด ราคาต ําสุด INU-60035358

60 ยาบญัชีหลัก 49,000.00        49,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 721141367

61 ยาบญัชีหลัก 17,400.00        17,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 821102382

62 ยาบญัชีหลัก 2,800.00          2,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พอนด๑เคมีคอล จํากัด บริษทั พอนด๑เคมีคอล จํากัด ราคาต ําสุด C135779

63 ยาบญัชีหลัก 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนดืวี บริษทั วแีอนดืวี ราคาต ําสุด 60025791

64 ยาบญัชีหลัก 36,380.00        36,380.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร๑ บริษทั 101 เมดิแคร๑ ราคาต ําสุด 9102507081

65 ยาบญัชีหลัก 5,400.00          5,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอ เคมีคอลศ๑ บริษทั ทโีอ เคมีคอลศ๑ ราคาต ําสุด T6012/12244

66 ยาบญัชีหลัก 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอ เคมีคอลศ๑ บริษทั ทโีอ เคมีคอลศ๑ ราคาต ําสุด T6101/10245

67 ยาบญัชีหลัก 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอ เคมีคอลศ๑ บริษทั ทโีอ เคมีคอลศ๑ ราคาต ําสุด T6101/10297

68 ยาบญัชีหลัก 6,150.00          6,150.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จรูยเภสัช บริษทั จรูยเภสัช ราคาต ําสุด IV61010151
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69 ยาบญัชีหลัก 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเวอร๑แซล บริษทั ยูนิเวอร๑แซล ราคาต ําสุด 602947

70 ยาบญัชีหลัก 3,800.00          3,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ําสุด IV601205186

71 ยาบญัชีหลัก 26,800.00        26,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ําสุด IV601204647

72 ยาบญัชีหลัก 42,000.00        42,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ บริษทั เมดไลน๑ ราคาต ําสุด
10317120040
8

73 ยาบญัชีหลัก 36,982.48        36,982.48       เฉพาะเจาะจง องค๑กรเภสัชกรรม องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1003822

74 ยาบญัชีหลัก 57,000.00        57,000.00       เฉพาะเจาะจง องค๑กรเภสัชกรรม องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1003916

75 ยาบญัชีหลัก 45,742.50        45,742.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 1171206013

76 ยาบญัชีหลัก 25,680.00        25,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 1171208042

77 ยาบญัชีหลัก 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี จํากัด บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี จํากัด ราคาต ําสุด IV6100128

78 ยาบญัชีหลัก 8,605.00          8,605.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี จํากัด บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี จํากัด ราคาต ําสุด IV6100127

79 ยาบญัชีหลัก 53,440.00        53,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี จํากัด บริษทั ภญิโญฟาร๑มาซี จํากัด ราคาต ําสุด IV6034074

80 ยาบญัชีหลัก 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเนี ยนเมดิคอล จํากัด บริษทั ยูเนี ยนเมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด C6100216

81 ยาบญัชีหลัก 23,168.00        23,168.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มา อินโนวา จํากัด บริษทั ฟาร๑มา อินโนวา จํากัด ราคาต ําสุด 6010386

82 ยาบญัชีหลัก 10,200.00        10,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มา อินโนวา จํากัด บริษทั ฟาร๑มา อินโนวา จํากัด ราคาต ําสุด 6100489

83 ยาบญัชีหลัก 21,357.20        21,357.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั บแีอลเอช จํากัด บริษทั บแีอลเอช จํากัด ราคาต ําสุด 1061000352

84 ยาบญัชีหลัก 32,035.80        32,035.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั บแีอลเอช จํากัด บริษทั บแีอลเอช จํากัด ราคาต ําสุด 1060032026

85 ยาบญัชีหลัก 28,680.00        28,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มา อินโนวา จํากัด บริษทั ฟาร๑มา อินโนวา จํากัด ราคาต ําสุด 6010385

86 ยาบญัชีหลัก 73,420.00        73,420.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ลิน ฟาร๑มาซูติคอล จํากดั บริษทั เบอร๑ลิน ฟาร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 601122664

87 ยาบญัชีหลัก 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอสถอินเตอร๑ จํากัด บริษทั โอสถอินเตอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 17BU18580

88 ยาบญัชีหลัก 13,700.00        13,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มีนํา จํากัด บริษทั ฟาร๑มีนํา จํากัด ราคาต ําสุด 61310278

89 ยาบญัชีหลัก 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มีนํา จํากัด บริษทั ฟาร๑มีนํา จํากัด ราคาต ําสุด 61310198

90 ยาบญัชีหลัก 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มีนํา จํากัด บริษทั ฟาร๑มีนํา จํากัด ราคาต ําสุด 61310362

91 ยาบญัชีหลัก 1,600.00          1,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบเีอส จํากัด บริษทั แอลบเีอส จํากัด ราคาต ําสุด 567687
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92 ยาบญัชีหลัก 3,450.00          3,450.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบเีอส จํากัด บริษทั แอลบเีอส จํากัด ราคาต ําสุด 567352

93 ยาบญัชีหลัก 5,300.00          5,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบเีอส จํากัด บริษทั แอลบเีอส จํากัด ราคาต ําสุด 568150

94 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161331202

95 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,030.00        25,030.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิปาเมด จํากัด บริษทั สคิปาเมด จํากัด ราคาต ําสุด BL 6101-00038

96 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL 01-110343

97 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 15,794.00        15,794.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL 01-120009

98 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 26,200.00        26,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิงจํากัด บริษทั เอ็น ท ีท ีมาร๑เก็ตต้ิงจํากัด ราคาต ําสุด IV 060004284

99 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,025.00          8,025.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5325761894

100 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,745.00          3,745.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5325781936

101 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เทดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เทดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 608094

102 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,400.00        27,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑ เทดิคอล อินดัสตร้ี บริษทั บเีวอร๑ เทดิคอล อินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 607979

103 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,766.40          3,766.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5325789196

104 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 18,297.00        18,297.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5325752920

105 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,852.00          3,852.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5325636987

106 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,412.40          1,412.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5325670260

107 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,591.20          6,591.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5325607717

108 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161371420

109 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161371431

110 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 53,000.00        53,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV 610008

111 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร๑ จํากัด บริษทั ทริมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 171205256

112 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 48,150.00        48,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5325876929

113 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 26,720.00        26,720.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6100073

114 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 600.00             600.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 35715
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115 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 35714

116 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 35712

117 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษทั ดีไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 35713

118 วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื น 500.00             500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร๑วิส สํานกังานใหญํ หจก.วันสิริ เซอร๑วิส สํานกังานใหญํ ราคาต ําสุด 1056/52778

119 จ๎างเหมาทําความสะอาด 163,400.00      163,400.00     เฉพาะเจาะจง ร๎านรัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎านรัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด

120 แถบปอ้งกนัความร๎อน 700.00             700.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด บริษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 2018-0125

121 ยาบญัชีหลัก 4,400.00          4,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั คอนติเนนทลัฟาร๑ม บริษทั คอนติเนนทลัฟาร๑ม ราคาต ําสุด 180100194

122 ยาบญัชีหลัก 2,560.00          2,560.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จํากัด บริษทั มาสุ จํากัด ราคาต ําสุด 145537

123 ยาบญัชีหลัก 10,800.00        10,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จํากัด บริษทั มาสุ จํากัด ราคาต ําสุด 145101

124 ยาบญัชีหลัก 3,120.00          3,120.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ จํากัด บริษทั ทเีอ็นพเีฮลท๑แคร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 61012402

125 ยาบญัชีหลัก 20,400.00        20,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร๑แมนู จํากัด บริษทั โมเดอร๑แมนู จํากัด ราคาต ําสุด IV6101-39

126 ยาบญัชีหลัก 10,240.00        10,240.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด ฟาร๑มา จํากัด บริษทั พรีเมด ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด IVN610100203

127 ยาบญัชีหลัก 8,040.00          8,040.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาติกา บริษทั ฟาร๑มาติกา ราคาต ําสุด DST180105-002

128 ยาบญัชีหลัก 37,160.00        37,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1161202709

129 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 26,857.00        26,857.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1161354196

130 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,035.00          2,035.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/001

131 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,020.00          1,020.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/006

132 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,515.00          3,515.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/007

133 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,730.00          5,730.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/637

134 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,930.00          3,930.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/645

135 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,370.00          2,370.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/670

136 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,420.00          6,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/676

137 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,560.00          2,560.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/675
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138 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,755.00          3,755.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/689

139 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,855.00          2,855.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/692

140 วสัดุชันสูตร 55,035.00        55,035.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด Sn 1712-024

141 วสัดุชันสูตร 36,000.00        36,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV6101-0165

142 วสัดุชันสูตร 10,500.00        10,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เคเอสซายน๑ กรุ๏ป จํากัด บริษทั เคเอสซายน๑ กรุ๏ป จํากัด ราคาต ําสุด IV 6101021

143 วสัดุชันสูตร 97,763.00        97,763.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6101-0167

144 วสัดุชันสูตร 7,200.00          7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๏ป จํากัด ราคาต ําสุด MG 6012-0583

145 วสัดุชันสูตร 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บรษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6101-0166

146 วสัดุชันสูตร 31,600.00        31,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทด็ จํากัด บริษทั แอฟฟนิิเทด็ จํากัด ราคาต ําสุด D 61-00020

147 วสัดุชันสูตร 168,024.00      168,024.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6101-039

148 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโรํ เมดิคอล จํากัด บริษทั ซีโรํ เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV 0030040

149 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 28,640.00        28,640.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6100363

150 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,120.00        25,120.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6100364

151 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1161354520

152 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 17,500.00        17,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV 6100005

153 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,440.00          8,440.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL01-120186

154 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21,960.00        21,960.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/010048

155 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 67,400.00        67,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/010047

156 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซอร๑เจิ้นเทค จํากัด บริษทั เซอร๑เจิ้นเทค จํากัด ราคาต ําสุด IV6101004

157 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,800.30          7,800.30         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 601203664

158 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,360.00          5,360.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑ ซัพพอร๑ต บริษทั วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 606319

159 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,550.00          3,550.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑ ซัพพอร๑ต บริษทั วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 605192

160 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,700.00          5,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑ ซัพพอร๑ต บริษทั วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 605829
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161 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑ ซัพพอร๑ต บริษทั วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 610161

162 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พทีเีมด จํากัด บริษทั พทีเีมด จํากัด ราคาต ําสุด IV 610009

163 ตรายาง 1,110.00          1,110.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 26/1286

164 ปา้ยสต๊ิกเกอร๑แบบแกะ 2,510.00          2,510.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 0010047

165 กลํองอะคลิลิคขนาดกว๎าง 4,650.00          4,650.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 26/1284

166 วสัดุสํานักงาน 1,215.00          1,215.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 001/0048

167 เปลี ยนลูกปนืล๎อหน๎า 3,852.00          3,852.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 103/5108

168 ปา้ยไวนิล 980.00             980.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 002/0051

169 จา๎งเหมาบริการ Internert 1,284.00          1,284.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปิ้ลท ีอนิเตอร๑เนต็ จํากดั บริษทั ทริปเปิ้ลท ีอนิเตอร๑เนต็ จํากดั ราคาต ําสุด

170 วสัดุชันสูตร 43,200.00        43,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN 1712-027

171 วสัดุชันสูตร 14,400.00        14,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV 1601-0426

172 วสัดุชันสูตร 38,800.00        38,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV 61-0057

173 วสัดุชันสูตร 13,000.00        13,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV 61-0052

174 วสัดุชันสูตร 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากดั บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 1601-0231

175 จ๎างซํอมประตูเหล็ก 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์ อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์ อํอนหวาน ราคาต ําสุด

176 จา๎งเหมาร้ือถอนผนังกัน้หอ๎ง 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ราคาต ําสุด

177 จ๎างเหมาขนย๎ายวสัดุ 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์ อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์ อํอนหวาน ราคาต ําสุด

178 ใส๎กรองน้ํา 10,031.25        10,031.25       เฉพาะเจาะจง ร๎านอุดมกันทามาศ ร๎านอุดมกันทามาศ ราคาต ําสุด 031/1545

179 เพรชเซอร๑สวทิย๑ 8,365.80          8,365.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากัด บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากัด ราคาต ําสุด

180 เครื องพมิพ๑แบบฉีดหมกึ 4,300.00          4,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพไีฮเทคเซ๎นเตอร๑ หจก.แอลพไีฮเทคเซ๎นเตอร๑ ราคาต ําสุด

181 อุปกรณ๑ลิฟท๑ 17,869.00        17,869.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ แฮนด๑ เครน จํากัด บริษัท ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ แฮนด๑ เครน จํากัด ราคาต ําสุด

182 จา๎งเหมาบริการทําประกนัภยั 41,432.88        41,432.88       เฉพาะเจาะจง บริษทัวริิยะประกันภยั บริษทัวริิยะประกันภยั ราคาต ําสุด

183 น้ํากลั น 800.00             800.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 2/1/61
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184 จ๎างเหมาทํา พรบ. 9,570.08          9,570.08         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินิกซ๑ประกันภัย (ประเทศไทย) บริษัท ฟินิกซ๑ประกันภัย (ประเทศไทย) ราคาต ําสุด

185 วสัดุงานบา๎นงานครัว 1,463.00          1,463.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านยากัตซิงห๑ ร๎านยากัตซิงห๑ ราคาต ําสุด 45/2223

186 เปลี ยนมอเตอร๑พดัลม 2,200.00          2,200.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎านรัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด

187 DOOR GASKET 1,177.00          1,177.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทนัตสยาม จํากัด บริษทั ทนัตสยาม จํากัด ราคาต ําสุด S6101/00129

188 ซํอมบํารุงเครื องปรับอากาศ 3,900.00          3,900.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎านรัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด

189 ถมหนิคลุกปรับเกลี ย 36,000.00        36,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์ อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์ อํอนหวาน ราคาต ําสุด

190 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,210.00        10,210.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส ราคาต ําสุด BR26101/000015

191 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ พ ีบ ีเซลแอนด๑เซอร๑วิส บริษทั เอน็ พ ีบ ีเซลแอนด๑เซอร๑วิส ราคาต ําสุด 6000092

192 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,165.20          7,165.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5325952973

193 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,190.40          7,190.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 53257988324

194 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,950.00          5,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5325801285

195 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,649.60          5,649.60         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161306436

196 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด ราคาต ําสุด AM6012/175

197 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12,750.00        12,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด ราคาต ําสุด AM6012/098

198 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV 6012575

199 แขนกั้นจราจร 44,000.00        44,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางซีคิว (ยงยุทธวิศวกรรม) หจก. ลําปางซีคิว (ยงยุทธวิศวกรรม) ราคาต ําสุด

200 จา๎งเหมาบริการล๎างแอร๑ 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎านรัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 047/2334

201 จา๎งเหมาบริการล๎างแอร๑ 500.00             500.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านรัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎านรัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 046/2251

202 ถังขยะติดเชื้อ 35,260.00        35,260.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร๑สตาร๑ โอ เอ หจก.โฟร๑สตาร๑ โอ เอ ราคาต ําสุด 145/073

203 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,820.00          5,820.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ออนแอนด๑ ออน ไดมอนด๑ หจก.ออนแอนด๑ ออน ไดมอนด๑ ราคาต ําสุด 05/600212

204 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,100.00          7,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL61-01/088

205 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,880.00          8,880.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-12/1033

206 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 32,020.00        32,020.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-12/833
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207 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,852.00          3,852.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1161352296

208 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,531.00          3,531.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1161337576

209 วสัดุชันสูตร 80,000.00        80,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮเลนา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด บริษัท เฮเลนา ไทย ลาบอราตอรี  จํากัด ราคาต ําสุด 2018-01-010

210 วสัดุชันสูตร 24,570.00        24,570.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด ราคาต ําสุด 6101085

211 วสัดุชันสูตร 16,600.00        16,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV6101-1207

212 โทรศัพท๑ไร๎สายพานาโซนิค 990.00             990.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช จํากัด หจก. เจียวพานิช จํากัด ราคาต ําสุด

213 เครื องทําน้ําอุํน 3,900.00          3,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช จํากัด หจก. เจียวพานิช จํากัด ราคาต ําสุด

214 CD และซองใสํ CD 600.00             600.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด

215 กุญแจฝัง 400.00             400.00            เฉพาะเจาะจง ร๎าน ก.วสัดุภณัฑ๑(เกาะคา) ร๎าน ก.วสัดุภณัฑ๑(เกาะคา) ราคาต ําสุด

216 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 14,500.00        14,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/010144

217 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,350.00          5,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM60/115546

218 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,200.00          9,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/010150

219 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,100.00        10,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM60/126246

220 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/010223

221 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21,960.00        21,960.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM61/010248

222 วสัดุทนัตกรรม 21,100.00        21,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ บริษทั เอสดีเอสเคอร๑ ราคาต ําสุด 611000063

223 วสัดุทนัตกรรม 780.00             780.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านสวนดอก ร๎านสวนดอก ราคาต ําสุด 3584

224 วสัดุทนัตกรรม 3,584.50          3,584.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5325957989

225 วสัดุทนัตกรรม 3,424.00          3,424.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 525916549

226 วสัดุทนัตกรรม 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑พเีด๎นท๑ บริษทั วอีาร๑พเีด๎นท๑ ราคาต ําสุด 141010058

227 วสัดุทนัตกรรม 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เซียงไฮ๎ หจก. เซียงไฮ๎ ราคาต ําสุด BB256101/00500

228 วสัดุทนัตกรรม 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง เด็นท๑เมท เด็นท๑เมท ราคาต ําสุด IV000045079

229 วสัดุทนัตกรรม 6,075.00          6,075.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไดรวเีด๎นทั ล อิน บ.ไดรวเีด๎นทั ล อิน ราคาต ําสุด 93499
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วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
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ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา

230 วสัดุทนัตกรรม 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง มายด๑เด็นท๑ มายด๑เด็นท๑ ราคาต ําสุด IV61-01-06

231 วสัดุทนัตกรรม 1,210.00          1,210.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร๑ทเทด็ บริษทั สมาร๑ทเทด็ ราคาต ําสุด QT180006

232 วสัดุทนัตกรรม 193,823.00      193,823.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซาซีแลม บริษทั เอ็กซาซีแลม ราคาต ําสุด CMBI-1712-000416

233 วสัดุทนัตกรรม 90,453.00        90,453.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซาซีแลม บริษทั เอ็กซาซีแลม ราคาต ําสุด CMBI-1801-000419

234 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,560.00          8,560.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5325975483

235 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น ท ีมาร๑เก็ตต้ิงจํากัด บริษทั เอ็น ท ีมาร๑เก็ตต้ิงจํากัด ราคาต ําสุด IV 061000217

236 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 29,200.00        29,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น ท ีมาร๑เก็ตต้ิงจํากัด บริษทั เอ็น ท ีมาร๑เก็ตต้ิงจํากัด ราคาต ําสุด IV 060004663

237 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,770.00          4,770.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-010245

238 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,690.00          5,690.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL02-010039

239 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 14,330.00        14,330.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL01-120213

240 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 33,619.40        33,619.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5325943454

241 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,062.00          7,062.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 535801295

242 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,354.00          2,354.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5325987683

243 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,766.40          3,766.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 3259876825

244



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
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ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
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โรงพยาบาลเกาะคา

น้ําดื ม 6,930.00          6,930.00         เฉพาะเจาะจง น้ําดื มนิวสตาร๑ น้ําดื มนิวสตาร๑ ราคาต ําสุด CDP/012/2560

1 จา๎งเหมาบริการ Internert 5,885.00          5,885.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท.โทรคมนาคม จํากดั บริษทั กสท.โทรคมนาคม จํากัด ราคาต ําสุด 275598342
610114131004 ลว.
1/12/60

2 วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื น 26,602.00        26,602.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ท.ีโอ.จ.ี ลําปางอ๏อกซิเยน หจก. ท.ีโอ.จ.ี ลําปางอ๏อกซิเยน ราคาต ําสุด 51/2538
610114043392 ลว.
1/12/60

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื น 27,226.20        27,226.20       เฉพาะเจาะจง สหกรณ๑การเกษตรเกาะคา สหกรณ๑การเกษตรเกาะคา ราคาต ําสุด
610114010388 ลว.
1/12/60

4 จ๎างเหมาบํารุงลิฟท๑ 4,280.00          4,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ แฮนด๑ เครน จํากัด บริษัท ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ แฮนด๑ เครน จํากัด ราคาต ําสุด 333/16626
5 จ๎างเหมางานสวน 8,400.00          8,400.00         เฉพาะเจาะจง 0 ราคาต ําสุด

6 คุณภณัฑ๑คอมพวิเตอร๑ 8,690.00          8,690.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพิวเตอร๑ จํากดั บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพิวเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 601214193627 ลว. 4/12/60

7 วสัดุกํอส๎าง 19,549.00        19,549.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ลําปางชัยยากํอสร๎าง หจก.ลําปางชัยยากํอสร๎าง ราคาต ําสุด 085/4232
8 วสัดุฃันสูตร 15,800.00        15,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV6011-0887

9 วสัดุชันสูตร 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วายดี ไดนซ๑นอสติคส๑ บริษทั วายดี ไดนซ๑นอสติคส๑ ราคาต ําสุด IV 60112475

10 วสัดุชันสูตร 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากัด บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากัด ราคาต ําสุด IV 60112476

11 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,405.00          1,405.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/630

12 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,990.00          9,990.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/625

13 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,265.00          5,265.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/616

14 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,985.00          4,985.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/611

15 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,765.00          4,765.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/590

16 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,980.00          2,980.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษทั เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/598

สรุปผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม
โรงพยาบาลเกาะคา



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
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โรงพยาบาลเกาะคา

17 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,704.00          7,704.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิเฮลแคร๑ บริษทั แปซิฟคิเฮลแคร๑ ราคาต ําสุด 60048262

18 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161153147

19 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161153340

20 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,440.00          8,440.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL 01-100286

21 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161161389

22 วัสดุงานบา๎นงานครัว -                  เฉพาะเจาะจง นายภมูินทร๑ สายวงค๑ฝ้ัน นายภมูินทร๑ สายวงค๑ฝ้ัน ราคาต ําสุด PM1601201

23 วัสดุงานบา๎นงานครัว -                  เฉพาะเจาะจง ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 2/34
24 วัสดุงานบา๎นงานครัว 3,240.00          3,240.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮงฮง ร๎านเตียเฮงฮง ราคาต ําสุด 062/3079
25 วสัดุคอมพวิเตอร๑ -                  เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด

26 วสัดุสํานักงาน -                  เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด

27 น้ํายาล๎างจาน 2,200.00          2,200.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านโฟร๑สตาร๑โอเอ ร๎านโฟร๑สตาร๑โอเอ ราคาต ําสุด 145/017
28 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,100.00        20,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น ท ีมาร๑เก็ตต้ิงจํากัด บริษทั เอ็น ท ีมาร๑เก็ตต้ิงจํากัด ราคาต ําสุด IV060004062

29 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 17,400.00        17,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL 01-100423

30 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,130.00          2,130.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL 01-110144

31 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,500.00        23,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV6000285
32 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,760.00          6,760.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑ รีแฮปโปร จํากัด บริษทั วอีาร๑ รีแฮปโปร จํากัด ราคาต ําสุด R170490
33 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 19,720.00        19,720.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-11/416

34 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-11/412

35 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13,047.58        13,047.58       เฉพาะเจาะจง จอห๑นสันแอนด๑จอห๑นสัน จํากัด จอห๑นสันแอนด๑จอห๑นสัน จํากัด ราคาต ําสุด 975300038
36 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,160.00          4,160.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ททีเีมด หจก. ททีเีมด ราคาต ําสุด 60-1230
37 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,680.00        27,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6011510
38 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 26,320.00        26,320.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิปาเมด จํากัด บริษทั สคิปาเมด จํากัด ราคาต ําสุด BL 6012-00105

39 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 48,770.00        48,770.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิปาเมด จํากัด บริษทั สคิปาเมด จํากัด ราคาต ําสุด BL 6012-00104



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง
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โรงพยาบาลเกาะคา

40 วสัดุชันสูตร 72,000.00        72,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN 1711-029

41 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11,338.00        11,338.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส บริษทั ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส ราคาต ําสุด BR26012/000015

42 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,640.00          6,640.00         เฉพาะเจาะจง บริษทัมาร๑เกต็ต้ิงอนิเทลลิเจนท๑กรุ๏ป บริษทัมาร๑เกต็ต้ิงอนิเทลลิเจนท๑กรุ๏ป ราคาต ําสุด IV17/12/0301

43 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 86,305.00        86,305.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM60/115780

44 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,420.00          6,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนเมด จํากัด บริษทั ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM60/125952

45 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,100.00          2,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-12/359

46 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 200.00             200.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-12/358

47 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-12/062

48 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,020.00          7,020.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-12/061

49 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,080.00          1,080.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-11/970

50 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,700.00          6,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-11/834

51 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 780.00             780.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-11/830

52 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 15,600.00        15,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-11/410

53 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 17,500.00        17,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV6000299

54 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,440.00          8,440.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อินสรูเม๎นท๑ แล็ป บริษทั อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL01-110342

55 ยาบญัชีหลัก 6,259.50          6,259.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5325603003

56 ยาบญัชีหลัก 24,802.60        24,802.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5325578000

57 ยาบญัชีหลัก 33,940.40        33,940.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5325577628

58 ยาบญัชีหลัก 8,902.40          8,902.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5700532681

59 ยาบญัชีหลัก 20,488.00        20,488.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มําอินโนวาํ บริษทั ฟาร๑มําอินโนวาํ ราคาต ําสุด 6009699

60 ยาบญัชีหลัก 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี บริษทั เซ็นทรัลโพลี ราคาต ําสุด 72114006

61 ยาบญัชีหลัก 19,000.00        19,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี บริษทั เซ็นทรัลโพลี ราคาต ําสุด 721137578

62 ยาบญัชีหลัก 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี บริษทั เซ็นทรัลโพลี ราคาต ําสุด 721137962
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63 ยาบญัชีหลัก 5,800.00          5,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทแีมน บริษทั ทแีมน ราคาต ําสุด 6011002402

64 ยาบญัชีหลัก 3,900.00          3,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทแีมน บริษทั ทแีมน ราคาต ําสุด 6011004169

65 ยาบญัชีหลัก 3,400.00          3,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทแีมน บริษทั ทแีมน ราคาต ําสุด 6011002870

66 ยาบญัชีหลัก 13,400.00        13,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัช บริษทั ชุมชนเภสัช ราคาต ําสุด 601104632

67 ยาบญัชีหลัก 30,602.00        30,602.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส บริษทั พรอส ราคาต ําสุด 2017111170

68 ยาบญัชีหลัก 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส บริษทั พรอส ราคาต ําสุด 2017111872

69 ยาบญัชีหลัก 18,190.00        18,190.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161114070

70 ยาบญัชีหลัก 42,800.00        42,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส บริษทั ไบโอวาลิส ราคาต ําสุด 1714416

71 ยาบญัชีหลัก 2,080.00          2,080.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั TNP บริษทั TNP ราคาต ําสุด 60477444

72 ยาบญัชีหลัก 36,380.00        36,380.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแค บริษทั 101 เมดิแค ราคาต ําสุด 8102506898

73 ยาบญัชีหลัก 37,985.00        37,985.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5325576437

74 ยาบญัชีหลัก 3,745.00          3,745.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหการแพทย๑ บริษทั สหการแพทย๑ ราคาต ําสุด 9110063219

75 ยาบญัชีหลัก 6,200.00          6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเอ็นบี บริษทั เอเอ็นบี ราคาต ําสุด 8370118204

76 ยาบญัชีหลัก 51,200.00        51,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร๑เอ็ก บริษทั อาร๑เอ็ก ราคาต ําสุด 51633

77 ยาบญัชีหลัก 9,200.00          9,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮสถอินเตอร๑ บริษทั โฮสถอินเตอร๑ ราคาต ําสุด 15877

78 ยาบญัชีหลัก 21,132.50        21,132.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีแอล เอช บริษทั บ ีแอล เอช ราคาต ําสุด 1060029430

79 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,600.00          6,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อิสโก๎ จํากัด บริษทั อิสโก๎ จํากัด ราคาต ําสุด 60465

80 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,990.00          9,990.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเอส ซี เทรดด้ิง บริษทั ดีเอส ซี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด DHC6011079

81 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 22,000.00        22,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV6000293

82 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 26,400.00        26,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6011722

83 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161239417

84 ผ๎าสักหลาด 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านยากัตซิงห๑ ร๎านยากัตซิงห๑ ราคาต ําสุด 44/2197
85 ปา้ยไวนิล 5,815.00          5,815.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 001/0027
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86 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 26,964.00        26,964.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161239310

87 กรวยน้ําดื ม 3,780.00          3,780.00         เฉพาะเจาะจง นายภมูินทร๑ สายวงค๑ฝ้ัน นายภมูินทร๑ สายวงค๑ฝ้ัน ราคาต ําสุด IV60120002
88 ปา้ยอาคารหอพกั 8,100.00          8,100.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเกาะคาโฆษณา ร๎านเกาะคาโฆษณา ราคาต ําสุด 610114018605 ลว.15/12/60

89 จ๎างเหมาซํอมแอร๑ 14,000.00             14,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านรัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎านรัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 046/2260
90 ปา้ยไวนิล 290.00             290.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 001/0021
91 วัสดุงานบ๎านงานครัว 9,924.25          9,924.25         เฉพาะเจาะจง 0 ราคาต ําสุด

92 สต๊ิกเกอร๑เนื้อยาวด๎าน 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านแมํวงั เปเปอร๑ฟอร๑ม ร๎านแมํวงั เปเปอร๑ฟอร๑ม ราคาต ําสุด 067/60
93 วสัดุคอมพวิเตอร๑ 7,544.00          7,544.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6006166
94 วสัดุสํานักงาน 26,291.00        26,291.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6006112
95 วสัดุทนัตกรรม 5,189.00          5,189.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 532567961
96 วสัดุทนัตกรรม 119,005.00      119,005.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซาซีแลม บริษทั เอ็กซาซีแลม ราคาต ําสุด 1711-000488

97 วสัดุทนัตกรรม 112,626.00      112,626.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซาซีแลม บริษทั เอ็กซาซีแลม ราคาต ําสุด 1710-000516

98 น้ํากลั น 1,520.00          1,520.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 15/3/60
99 จ๎างเหมาซํอมค.การแพทย๑ 8,294.64          8,294.64         เฉพาะเจาะจง บริษัท นําววิฒัน๑การชําง (1992) จํากัด บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากัด ราคาต ําสุด 601214257858 ลว.18/12/60

100 จ๎างเหมาตัดหญ๎า 7,700.00          7,700.00         เฉพาะเจาะจง นายแสงทพิย๑ นิลต๏ะ นายแสงทพิย๑ นิลต๏ะ ราคาต ําสุด 1/15 610114005492 ลว.17/12/60

101 จา๎งเหมาจดัระเบียบสายไฟ 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายภนภสั นันตา นายภนภสั นันตา ราคาต ําสุด

102 จา๎งเหมาซํอม ค.การแพทย๑ 65,400.00        65,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทฟิวเจอร๑ เมดิคอล ชัพพลาย จํากัด บริษัทฟิวเจอร๑ เมดิคอล ชัพพลาย จํากัด ราคาต ําสุด

103 จ๎างเหมาหนิคลุก 13,600.00        13,600.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ ์ อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ ์ อํอนหวาน ราคาต ําสุด

104 จ๎างเหมาทําความสะอาด 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ร๎านรินพลเจริญกิจกํอสร๎าง ราคาต ําสุด

105 จ๎างเหมาตัดกิ งไม๎ 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ๑  คําลือ นายณัฐพงศ๑  คําลือ ราคาต ําสุด

106 จ๎างเหมาซํอมค.การแพทย๑ 370.00             370.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเอไอ-ไพศาล ลําปาง ร๎านเอไอ-ไพศาล ลําปาง ราคาต ําสุด 015/0739
107 ผ๎าสําลีเย็น 432.00             432.00            เฉพาะเจาะจง บริษทัสยามแม๏คโคร จํากดั (มหาชน) บริษทัสยามแม๏คโคร จํากดั (มหาชน) ราคาต ําสุด 052020704203

108 ข๎าวต๎มมัด 8,150.00          8,150.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสร๎อยแก๎ว ดวงเบี้ย นางสาวสร๎อยแก๎ว ดวงเบี้ย ราคาต ําสุด 601214257858
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109 ข๎าวกลํอง 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง นางแสงดาว ศรีทา นางแสงดาว ศรีทา ราคาต ําสุด 15/1 610114005492 ลว.18/12/60

110 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 16,400.00        16,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด ราคาต ําสุด AM6011/173

111 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด ราคาต ําสุด AM6012/044

112 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอททอน จํากัด บริษทั ไบโอคอททอน จํากัด ราคาต ําสุด IV 6012021

113 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอททอน จํากัด บริษทั ไบโอคอททอน จํากัด ราคาต ําสุด IV 6011795

114 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอททอน จํากัด บริษทั ไบโอคอททอน จํากัด ราคาต ําสุด IV 6010946

115 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,168.10          5,168.10         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 601101974

116 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,168.10          5,168.10         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ บริษทั โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 601200600

117 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,630.00          9,630.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5325679701

118 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12,750.00        12,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพเีค เมดิคอล จํากัด บริษทั เคพเีค เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6011113

119 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,819.00          1,819.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161095717

120 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,568.00          2,568.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161109260

121 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13,910.00        13,910.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161234876

122 วสัดุชันสูตร 164,194.00      164,194.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แอ๏กซ๑แลบ จํากัด บริษทั แอ๏กซ๑แลบ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6012-048

123 วสัดุชันสูตร 53,000.00        53,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด บริษทั อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด ราคาต ําสุด INV 60-5776

124 วสัดุชันสูตร 51,800.00        51,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV 60-2323-18

125 วสัดุชันสูตร 55,035.00        55,035.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN 1712-011

126 วสัดุชันสูตร 98,464.00        98,464.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6012-0424

127 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161234883

128 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 28,783.00        28,783.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1161234887

129 กระติกน้ําร๎อน 635.00             635.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเจียวพานิช ร๎านเจียวพานิช ราคาต ําสุด 001/0006

130 จ๎างเหมาซํอมปั้มลม 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต วงค๑คําต๎ุย นายประกาศิต วงค๑คําต๎ุย ราคาต ําสุด

131 จา๎งเหมาซํอมเครื องสํองหู 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด บริษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 2018-0124
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132 จา๎งเหมาซํอมเครื องตัดหญ๎า 1,530.00          1,530.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางอนันตภณัฑ๑ ร๎านลําปางอนันตภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 75/3748

133 เวชภณัฑ๑มใิชํยา 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV 6000301

134 หลอดไฟเกลียว 1,050.00          1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านอิเล็กตรอนการไฟฟา้ ร๎านอิเล็กตรอนการไฟฟา้ ราคาต ําสุด 2/10

135 วสัดุทนัตกรรม 1,712.00          1,712.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภมูินทร๑ บริษทั ภมูินทร๑ ราคาต ําสุด

136 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13,140.00        13,140.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 5325607715

137 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 28,940.00        28,940.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 6012080

138 วสัดุชันสูตร 43,200.00        43,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN 1712282

139 วสัดุชันสูตร 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดลาบอราทอรี  จํากดั บริษทั ไอเมดลาบอราทอรี  จํากัด ราคาต ําสุด IV 60120593

140 วสัดุชันสูตร 9,876.00          9,876.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จํากัด บริษทั เมดิทอป จํากัด ราคาต ําสุด 1335893

141 วสัดุทนัตกรรม 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซียงไฮ๎ บริษทั เซียงไฮ๎ ราคาต ําสุด 256011/000012

142 วสัดุทนัตกรรม 68,989.32        68,989.32       เฉพาะเจาะจง บริษทัดีเคเอชเอช บริษทัดีเคเอชเอช ราคาต ําสุด 5325535237

143 วสัดุทนัตกรรม 17,600.00        17,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซียงไฮ๎ บริษทั เซียงไฮ๎ ราคาต ําสุด BB256012/00203

144 วสัดุทนัตกรรม 9,500.00          9,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 15610

145 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 14,400.00        14,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟว๑สตาร๑ โอเอ บริษทั โฟว๑สตาร๑ โอเอ ราคาต ําสุด 145/034

146 วสัดุทนัตกรรม 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร๑พเีด๎นท๑ บริษทั วอีาร๑พเีด๎นท๑ ราคาต ําสุด 140012117

147 วสัดุทนัตกรรม 9,360.00          9,360.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี บริษทั ยูนิต้ี ราคาต ําสุด 181012655

148 วสัดุทนัตกรรม 16,221.20        16,221.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5325829281

149 วสัดุทนัตกรรม 5,895.00          5,895.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดี บริษทั เอสดี ราคาต ําสุด 1712-A2191
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งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
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ล าดบั วัสดุไทรอยด๑ 2,000,000.00        2,000,000.00       สอบราคา บริษัท เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษัท เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด 5/2561 ลว. 2 ตค. 60

1 อาหารสําเร็จ 1,770,000.00        1,770,000.00       สอบราคา นางนิภา  ฟองจันทร๑ นางนิภา  ฟองจันทร๑ ราคาต ําสุด 135/2561 ลว.27 พย. 60

2 รักษาความปลอดภัย 834,390.00           834,390.00         สอบราคา บริษทั รักษาความปลอดภยั แอล พ ีซี กรุ๏ป จํากดั บริษทั รักษาความปลอดภยั แอล พ ีซี กรุ๏ป จํากดั ราคาต ําสุด 237/2560 ลว.29 กย. 60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน
โรงพยาบาลเกาะคา
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ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง
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3 ตลับหมกึพิมพิค์อมพิวเตอร๑ 499,770.00           499,770.00         ตกลงราคา ร๎าน บีเอสเอ็น โทนเนอร๑ ร๎าน บีเอสเอ็น โทนเนอร๑ ราคาต ําสุด 31/2560 ลว. 6 ต.ค. 60

4 คําบริการ Internat 5,885.00               5,885.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด ราคาต ําสุด 274702134 601214165029 ลว. 1 พย. 60

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื น 36,009.80             36,009.80            เฉพาะเจาะจง สหกรณ๑การเกษตรเกาะคา สหกรณ๑การเกษตรเกาะคา ราคาต ําสุด 4/18 601214039402 ลว. 1 พย. 60

6 น้ําดื ม 7,500.00               7,500.00              เฉพาะเจาะจง น้ําดื มนิวสตาร๑ น้ําดื มนิวสตาร๑ ราคาต ําสุด CDP011/011/2560 601214051219 ลว. 1 พย. 60

7 แก็ส ถัง 48 กิโลกรัม 27,000.00             27,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ที.โอ.จี.ลําปางอ๏อกซิเจน หจก.ที.โอ.จี.ลําปางอ๏อกซิเจน ราคาต ําสุด
601214032454 ลว. 1 
พย. 60

8 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 20,960.00             20,960.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 6010219

9 ผ๎าฝางพลาสติก 600.00                 600.00                เฉพาะเจาะจง ร๎านสุพินพาณิชย๑ ร๎านสุพินพาณิชย๑ ราคาต ําสุด 1/1

10 วัสดุงานบ๎านงานครัว 9,800.00               9,800.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร๑สตาร๑ โอเอ หจก.โฟร๑สตาร๑ โอ เอ ราคาต ําสุด 144/080 601114068758 ลว. 2 พย. 60

11 วัสดุงานบ๎านงานครัว 1,320.00               1,320.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 2/21

12 วัสดุงานบ๎านงานครัว 3,672.00               3,672.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮํงฮง ร๎านเตียเฮํงฮง ราคาต ําสุด 062/3078

13 ซํอมสายไฟฟ้าแรงสุง 1,940.43               1,940.43              เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าสํวนภูมิภาค การไฟฟ้าสํวนภูมิภาค ราคาต ําสุด 9008054444

14 ซํอมบํารุงลิฟท๑ 4,280.00               4,280.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ แฮนด๑ เครน จํากดั บริษัท ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ แฮนด๑ เครน จํากดั ราคาต ําสุด 333/16625

15 วัสดุงานบ๎านงานครัว 15,927.00             15,927.00            เฉพาะเจาะจง นายไตรทศ เครือแก๎ว ณ ลําพูน นายไตรทศ เครือแก๎ว ณ ลําพูน ราคาต ําสุด TT6011001

16 แบตเตอรี 3,852.00               3,825.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธินดีเซล ร๎านโยธินดีเซล ราคาต ําสุด 097/4820

17 สีจราจร 13,190.00             13,190.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท อิลหลีพาณิชย๑ จํากัด บริษัท อิลหลีพาณิชย๑ จํากัด ราคาต ําสุด 182793 601114200217 ลว. 6 พย. 60

18 วัสดุชันสูตร 13,000.00             13,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV 60-1938 601014124096 ลว. 6 พย. 60

19 วัสดุชันสูตร 3,300.00               3,300.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IN 6011-0143
20 ยาบัญชีหลัก 42,000.00             42,000.00            เฉพาะเจาะจง เมดไลน๑ เมดไลน๑ ราคาต ําสุด

10317100024
0

21 ยาบัญชีหลัก 6,400.00               6,400.00              เฉพาะเจาะจง ฟาร๑มาแลน ฟาร๑มาแลน ราคาต ําสุด 350204001
22 ยาบัญชีหลัก 8,281.80               8,281.80              เฉพาะเจาะจง สยามฟาร๑มาซูติคอล สยามฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 1171100220
23 ยาบัญชีหลัก 6,700.00               6,700.00              เฉพาะเจาะจง เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 601108319
24 ยาบัญชีหลัก 54,500.00             54,500.00            เฉพาะเจาะจง เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 601097383
25 ยาบัญชีหลัก 8,912.00               8,912.00              เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลท๑แคร๑ ที เอ็น พี เฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 60458069
26 ยาบัญชีหลัก 1,560.00               1,560.00              เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลท๑แคร๑ ที เอ็น พี เฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 60418165
27 ยาบัญชีหลัก 5,800.00               5,800.00              เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลท๑แคร๑ ที เอ็น พี เฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 60415329
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28 ยาบัญชีหลัก 8,700.00               8,700.00              เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลท๑แคร๑ ที เอ็น พี เฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 60418166
29 ยาบัญชีหลัก 6,432.84               6,432.84              เฉพาะเจาะจง อุยเฮงจํากัด อุยเฮงจํากัด ราคาต ําสุด 2-2-20170030
30 ยาบัญชีหลัก 43,850.00             43,850.00            เฉพาะเจาะจง เอส พี เอส จํากัด เอส พี เอส จํากัด ราคาต ําสุด SL14/1716593
31 ยาบัญชีหลัก 12,000.00             12,000.00            เฉพาะเจาะจง อาร๑เอ็กซ๑จํากัด อาร๑เอ็กซ๑จํากัด ราคาต ําสุด IV17-50970
32 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 2,640.00               2,640.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทเมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษัทเมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/539
33 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 6,670.00               6,670.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทเมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษัทเมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/551
34 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 1,750.00               1,750.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทเมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษัทเมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60545
35 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 2,625.00               2,625.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทเมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษัทเมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60553
36 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 3,010.00               3,010.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทเมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษัทเมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60571
37 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 6,870.00               6,870.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทเมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษัทเมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60578
38 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 2,705.00               2,705.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทเมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษัทเมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60579
39 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 67,212.10             67,121.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325367838
40 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 5,564.00               5,564.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160851632
41 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 1,819.00               1,819.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160903184
42 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 5,010.00               5,010.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ทีทีเมค หจก.ทีทีเมค ราคาต ําสุด 60-1090
43 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 24,706.30             24,706.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเร็กซ๑ บริษัทโอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 600905615
44 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 21,667.50             21,667.50            เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325282105
45 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 26,080.00             26,080.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 6010694
46 วัสดุงานบ๎านงานครัว 17,650.00             17,650.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางคลีน ร๎านลําปางครีน ราคาต ําสุด 013/0640
47 คําใช๎สอย 47,200.00             47,200.00            เฉพาะเจาะจง ร๎าน ที อาร๑ กํอสร๎าง ร๎าน ที อาร๑ กํอสร๎าง ราคาต ําสุด 1/25
48 ยาบัญชีหลัก 73,995.85             73,995.85            เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5325239496
49 ยาบัญชีหลัก 11,941.20             11,951.20            เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5325329716
50 ยาบัญชีหลัก 39,962.36             39,962.36            เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 58325390227
51 ยาบัญชีหลัก 53,928.00             53,928.00            เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร๑มา ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160889186
52 ยาบัญชีหลัก 36,059.00             36,059.00            เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร๑มา ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160928064
53 ยาบัญชีหลัก 42,316.00             42,316.00            เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร๑มา ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160748313
54 ยาบัญชีหลัก 31,737.00             31,737.00            เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร๑มา ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160905109
55 ยาบัญชีหลัก 42,714.40             42,714.40            เฉพาะเจาะจง BLH BLH ราคาต ําสุด 1060026951
56 ยาบัญชีหลัก 66,072.50             66,072.50            เฉพาะเจาะจง สยามฟาร๑มาซูติดคอล สยามฟาร๑มาซุติคอล ราคาต ําสุด 1171100219
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57 ยาบัญชีหลัก 5,200.00               5,200.00              เฉพาะเจาะจง พรอสฟาร๑มํา จํากัด พรอสฟาร๑มํา จํากัด ราคาต ําสุด INV-L-IM/20171105

58 ยาบัญชีหลัก 30,602.00             30,602.00            เฉพาะเจาะจง พรอสฟาร๑มํา จํากัด พรอสฟาร๑มํา จํากัด ราคาต ําสุด INV-L-IM/20171101

59 ยาบัญชีหลัก 7,704.00               7,704.00              เฉพาะเจาะจง ฮีรอล จํากัด ฮีรอล จํากัด ราคาต ําสุด IP1711002
60 ยาบัญชีหลัก 4,440.50               4,440.50              เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร๑มา ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160993937
61 ยาบัญชีหลัก 9,630.00               9,630.00              เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร๑มา ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160994141
62 ยาบัญชีหลัก 6,387.90               6,387.90              เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร๑มา ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160927885
63 ยาบัญชีหลัก 68,694.00             68,694.00            เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร๑มา ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160950293
64 ยาบัญชีหลัก 18,190.00             18,190.00            เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร๑มา ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160927416
65 ยาบัญชีหลัก 49,060.00             49,060.00            เฉพาะเจาะจง แอนด๑ วี กรุงเทพฯ จํากัด แอนด๑ วี กรุงเทพฯ จํากัด ราคาต ําสุด 60020957
66 ยาบัญชีหลัก 46,700.00             46,700.00            เฉพาะเจาะจง แอนด๑ วี กรุงเทพฯ จํากัด แอนด๑ วี กรุงเทพฯ จํากัด ราคาต ําสุด 60021926
67 ยาบัญชีหลัก 28,680.00             28,680.00            เฉพาะเจาะจง ฟาร๑มาอินโนวํา จํากัด ฟาร๑มาอินโนวํา จํากัด ราคาต ําสุด 6009361
68 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 13,200.00             13,200.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทมาร๑เก็ตต้ิงอินเทลลิเจนท๑กรุ๏ป บริษัทมาร๑เก็ตต้ิงอินเทลลิเจนท๑กรุ๏ป ราคาต ําสุด IV17/10/1203
69 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 9,600.00               9,600.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เจอาร๑แพทย๑ภัณฑ๑ หจก.เจอาร๑แพทย๑ภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 13663
70 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 10,050.00             10,050.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจอาร๑แพทย๑ภัณฑ๑ หจก.เจอาร๑แพทย๑ภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 13658
71 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 10,960.00             10,960.00            เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร๑ ซัพพอต หจก.วีอาร๑ ซัพพอต ราคาต ําสุด 604881
72 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 11,290.00             11,290.00            เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร๑ ซัพพอต หจก.วีอาร๑ ซัพพอต ราคาต ําสุด DHC 6010030
73 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 5,360.00               5,360.00              เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร๑ ซัพพอต หจก.วีอาร๑ ซัพพอต ราคาต ําสุด DHC 6010088
74 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 15,200.00             15,200.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ๑ อินโนวิชั น จํากัด บริษัท ดีไวซ๑ อินโนวิชั น จํากัด ราคาต ําสุด 34912
75 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 6,000.00               6,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ๑ อินโนวิชั น จํากัด บริษัท ดีไวซ๑ อินโนวิชั น จํากัด ราคาต ําสุด 34916
76 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 16,600.00             16,600.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ๑ อินโนวิชั น จํากัด บริษัท ดีไวซ๑ อินโนวิชั น จํากัด ราคาต ําสุด 34917
77 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 15,200.00             15,200.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ๑ อินโนวิชั น จํากัด บริษัท ดีไวซ๑ อินโนวิชั น จํากัด ราคาต ําสุด 34913
78 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 35,200.00             35,200.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นทีที มาร๑เก็ตต้ิง จํากัด บริษัท เอ็นทีที มาร๑เก็ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV 060003695
79 ยาบัญชีหลัก 10,800.00             10,800.00            เฉพาะเจาะจง ที โอ เคมิคอลส๑ ที โอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6010/11991
80 ยาบัญชีหลัก 48,400.00             48,400.00            เฉพาะเจาะจง ที โอ เคมิคอลส๑ ที โอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6011/10455
81 ยาบัญชีหลัก 6,200.00               6,200.00              เฉพาะเจาะจง เอ เอ็น บี เอ เอ็น บี ราคาต ําสุด 8370114627
82 ยาบัญชีหลัก 29,625.00             29,625.00            เฉพาะเจาะจง โมเดอนแมนู โมเดอนแมนู ราคาต ําสุด IV6010-73
83 ยาบัญชีหลัก 3,000.00               3,000.00              เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ ธงทองโอสถ ราคาต ําสุด TH6011/0161
84 ยาบัญชีหลัก 8,730.00               8,730.00              เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ ธงทองโอสถ ราคาต ําสุด TH6010/0232
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85 ยาบัญชีหลัก 5,050.00               5,050.00              เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร๑มาซี จํากัด ภิญโญฟาร๑มาซี จํากัด ราคาต ําสุด IV6029872
86 ยาบัญชีหลัก 31,410.00             31,410.00            เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร๑มาซี จํากัด ภิญโญฟาร๑มาซี จํากัด ราคาต ําสุด IV6028476
87 ยาบัญชีหลัก 10,100.00             10,100.00            เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร๑มาซี จํากัด ภิญโญฟาร๑มาซี จํากัด ราคาต ําสุด IV6028478
88 ยาบัญชีหลัก 14,400.00             14,400.00            เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร๑มาซี จํากัด ภิญโญฟาร๑มาซี จํากัด ราคาต ําสุด IV6028311
89 ยาบัญชีหลัก 85,474.00             85,474.00            เฉพาะเจาะจง องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด BL001492
90 ยาบัญชีหลัก 13,482.00             13,482.00            เฉพาะเจาะจง โฮล๑มเคลเลอร๑โลจิสติกส๑ จํากัด โฮล๑มเคลเลอร๑โลจิสติกส๑ จํากัด ราคาต ําสุด 5447376116
91 ยาบัญชีหลัก 6,120.00               6,120.00              เฉพาะเจาะจง ฟาร๑มําอินโนวํา จํากัด ฟาร๑มําอินโนวํา จํากัด ราคาต ําสุด 6009223
92 ยาบัญชีหลัก 2,800.00               2,800.00              เฉพาะเจาะจง องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1001297
93 ยาบัญชีหลัก 16,740.00             16,740.00            เฉพาะเจาะจง องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1000984
94 ยาบัญชีหลัก 13,792.40             13,792.40            เฉพาะเจาะจง องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1000985
95 ยาบัญชีหลัก 15,000.00             15,000.00            เฉพาะเจาะจง องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B11001643
96 ยาบัญชีหลัก 5,000.00               5,000.00              เฉพาะเจาะจง องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1001491
97 ยาบัญชีหลัก 13,200.00             13,200.00            เฉพาะเจาะจง องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1001856
98 ยาบัญชีหลัก 19,800.00             19,800.00            เฉพาะเจาะจง องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1002011
99 ยาบัญชีหลัก 8,560.00               8,560.00              เฉพาะเจาะจง เตอร๑มายบาซิน จํากัด เตอร๑มายบาซิน จํากัด ราคาต ําสุด 1-2-2-2017011

100 ยาบัญชีหลัก 2,700.00               2,700.00              เฉพาะเจาะจง เมดดิซีน ซัพพลาย เมดดิซีน ซัพพลาย ราคาต ําสุด 36304
101 ยาบัญชีหลัก 37,550.00             37,550.00            เฉพาะเจาะจง พี เอ็ม แอล จํากัด พี เอ็ม แอล จํากัด ราคาต ําสุด SIS171114-052
102 ยาบัญชีหลัก 13,290.00             13,290.00            เฉพาะเจาะจง ดรักส๑ แลบบอราทอรี ส๑ จํากัด ดรักส๑ แลบบอราทอรี ส๑ จํากัด ราคาต ําสุด V036033
103 ยาบัญชีหลัก 4,800.00               4,800.00              เฉพาะเจาะจง ดรักส๑ แลบบอราทอรี ส๑ จํากัด ดรักส๑ แลบบอราทอรี ส๑ จํากัด ราคาต ําสุด V034673
104 ยาบัญชีหลัก 10,600.00             10,600.00            เฉพาะเจาะจง ดรักส๑ แลบบอราทอรี ส๑ จํากัด ดรักส๑ แลบบอราทอรี ส๑ จํากัด ราคาต ําสุด V036349
105 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 53,800.00             53,800.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จํากัด บริษัท CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV 6000263
106 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 20,500.00             20,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จํากัด บริษัท CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV 6000267
107 ยาบัญชีหลัก 53,072.00             53,072.00            เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร๑มา ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160795638
108 ยาบัญชีหลัก 5,000.00               5,000.00              เฉพาะเจาะจง เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 601108441
109 ยาบัญชีหลัก 52,000.00             52,000.00            เฉพาะเจาะจง เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 601102533
110 ยาบัญชีหลัก 1,500.00               1,500.00              เฉพาะเจาะจง เอส ที ซัพพลาย เอส ที ซัพพลาย ราคาต ําสุด 298
111 ยาบัญชีหลัก 39,875.00             39,875.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านกําพงเพ็ชร เซอวิส ร๎านกําพงเพ็ชร เซอวิส ราคาต ําสุด 001
112 ยาบัญชีหลัก 6,600.00               6,600.00              เฉพาะเจาะจง แก๎วมังกรจํากัด แก๎วมังกรจํากัด ราคาต ําสุด 104
113 ยาบัญชีหลัก 5,500.00               5,500.00              เฉพาะเจาะจง พาต๎าแลบ จํากัด พาต๎าแลบ จํากัด ราคาต ําสุด 108
114 ยาบัญชีหลัก 12,000.00             12,000.00            เฉพาะเจาะจง ฟาร๑มีนํา จํากัด ฟาร๑มีนํา จํากัด ราคาต ําสุด 109



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา

115 ยาบัญชีหลัก 2,300.00               2,300.00              เฉพาะเจาะจง มิลาโน จํากัด มิลาโน จํากัด ราคาต ําสุด 115
116 ยาบัญชีหลัก 3,720.00               3,720.00              เฉพาะเจาะจง โพสเฮลส๑แคร๑ จํากัด โพสเฮลส๑แคร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 114
117 ยาบัญชีหลัก 3,850.00               3,850.00              เฉพาะเจาะจง เอส ที ซัพพลาย เอส ที ซัพพลาย ราคาต ําสุด 297
118 power supply 1,177.00               1,177.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านเอไอ-ไพศาล ลําปาง ร๎านเอไอ-ไพศาล ลําปาง ราคาต ําสุด 021/1026
119 ปรับปรุงต๎ูเก็บเอกสาร 21,500.00             21,500.00            เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ์  อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ์  อํอนหวาน ราคาต ําสุด 1/16
120 ทาสีชุดโต๏ะ 7,000.00               7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ์  อํอนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ์  อํอนหวาน ราคาต ําสุด 1/17
121 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 6,420.00               6,420.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325463679
122 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 27,000.00             27,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทเคมเทค เฮลท๑ แคร๑ จํากัด บริษัทเคมเทค เฮลท๑ แคร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 17-11-2790
123 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 7,500.00               7,500.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร๑ จํากัด บริษัท ทริมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV171004346
124 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 7,956.52               7,956.52              เฉพาะเจาะจง จอห๑นสันแอนด๑ จอห๑นสัน จํากัด จอห๑นสันแอนด๑ จอห๑นสัน จํากัด ราคาต ําสุด 975293120
125 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 12,664.52             12,664.52            เฉพาะเจาะจง จอห๑นสันแอนด๑ จอห๑นสัน จํากัด จอห๑นสันแอนด๑ จอห๑นสัน จํากัด ราคาต ําสุด 975293670
126 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 20,960.00             20,960.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 6010748
127 กระถางดอกไม๎ 1,500.00               1,500.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านธิดารัตน๑ ร๎านธิดารัตน๑ ราคาต ําสุด 1/15

128 วัสดุคอมพิวเตอร๑
35,489.00             35,489.00            เฉพาะเจาะจง

บริษัท สามร๑ทโซลูชั นคอมพิวเตอร๑ บริษัท สามร๑ทโซลูชั นคอมพิวเตอร๑ ราคาต ําสุด IV-
20171100018

129 ย๎ายเครื องปรับอากาศ 4,300.00               4,300.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร๑ ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร๑ ราคาต ําสุด 045/2240
130 น้ํากลั น 1,235.00               1,235.00              เฉพาะเจาะจง น้ําดื มดิวดรอป น้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 12/3/60
131 วัสดุสํานักงาน 34,500.00             34,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี.อินเตอร๑เมดิคอล บริษัท เอ.ที.พี.อินเตอร๑เมดิคอล ราคาต ําสุด 60/778
132 วัสดุสํานักงาน 5,200.00               5,200.00              เฉพาะเจาะจง หจก.น้ําล๎อมการไฟฟ้า หจก.น้ําล๎อมการไฟฟ้า ราคาต ําสุด 41/2038 601114201325 ลว.14 พย. 60

133 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 65,034.60             36,034.60            เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325508090
134 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 21,500.00             21,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง จํากัด บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง จํากัด ราคาต ําสุด IV0028621
135 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 50,060.00             50,060.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท สคิปาเมด จํากัด บริษัท สคิปาเมด จํากัด ราคาต ําสุด BL6011-00048
136 วัสดุอื น 1,475.00               1,475.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้า ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้า ราคาต ําสุด 103
137 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 63,400.00             63,400.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จํากัด บริษัท CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV 6000268
138 ป้ายประชาสัมพันธ๑ 8,500.00               8,500.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านปัวแอดเวอร๑ไทซึ ง ร๎านปัวแอดเวอร๑ไทซึ ง ราคาต ําสุด 14/27 601114229799 ลว. 17 พย. 60

139 ต๎ูทําน้ําเย็น 1,850.00               1,850.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านต้ังไฮ๎งวน ร๎านต้ังไฮ๎งวน ราคาต ําสุด 20/0985
140 ป้ายจราจร 13,390.00             13,390.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 26/1275 601114257255 ลว. 17 พย. 60

141 ซํอมแอร๑ 14,000.00             14,000.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร๑ ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร๑ ราคาต ําสุด 046/2252
142 วัสดุชันสูตร 4,800.00               4,800.00              เฉพาะเจาะจง บรัษัท เอ็มพี เมคกรุ๏ป บรัษัท เอ็มพี เมคกรุ๏ป ราคาต ําสุด MG 6011-0352
143 วัสดุชันสูตร 55,035.00             55,035.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จํากัด บริษัท ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN 1711-014 601114077581 ลว. 17 พย. 60
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144 วัสดุชันสูตร 23,310.00             23,310.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ๏กนอสติค จํากัด บริษัท ไทยไดแอ๏กนอสติค จํากัด ราคาต ําสุด 6011180 601114084857 ลว. 17 พย. 60

145 วัสดุชันสูตร 39,750.00             39,750.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร๑คอร๑ปอเรซั นจํากัด บริษัท อินเตอร๑คอร๑ปอเรซั นจํากัด ราคาต ําสุด INV 60-5250 60114083859 ลว. 17 พย. 60

146 วัสดุชันสูตร 28,400.00             28,400.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทแอฟฟินิเท็ค จํากัด บริษัทแอฟฟินิเท็ค จํากัด ราคาต ําสุด D 60-01327 60114093926 ลว. 17 พย. 60

147 วัสดุชันสูตร 158,392.00           158,392.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษัท เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6011-053
148 จ๎างเหมาทําความสะอาด 3,000.00               3,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสุนีย๑  ทองยิ งเจริญสุข นางสุนีย๑  ทองยิ งเจริญสุข ราคาต ําสุด 1/1
149 จ๎างเหมาทาสีจราจร 2,100.00               2,100.00              เฉพาะเจาะจง นายแหว๎น สุภายะ นายแหว๎น สุภายะ ราคาต ําสุด 1/2
150 น้ําตาล 235.00                 235.00                เฉพาะเจาะจง ร๎านเซเวํน-อีเลฟเวํน ร๎านเซเวํน-อีเลฟเวํน ราคาต ําสุด 1180860110021

151 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 16,500.00             16,500.00            เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร๑ซัพพอร๑ต หจก. วีอาร๑ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 605245

152 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 13,375.00             13,375.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325455608

153 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 5,000.00               5,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น บี พี เซลแอนด๑เซอร๑วิส บริษัท เอ็น บี พี เซลแอนด๑เซอร๑วิส ราคาต ําสุด IV 6000081

154 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 7,650.00               7,650.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด ราคาต ําสุด AM6010/151

155 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 19,500.00             19,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 606757

156 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 9,000.00               9,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 606980

157 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 28,000.00             28,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จํากัด บริษัท CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV 6000273

158 ดินสําเร็จ 795.00                 795.00                เฉพาะเจาะจง ร๎านสมหมายพันธ๑ไม๎ ร๎านสมหมายพันธ๑ไม๎ ราคาต ําสุด 1/18
159 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 4,600.00               4,600.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี ไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษัท ดี ไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 33128
160 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 4,600.00               4,600.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี ไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษัท ดี ไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 33129
161 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 12,000.00             12,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี ไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษัท ดี ไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 32981
162 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 4,600.00               4,600.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี ไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษัท ดี ไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 32985
163 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 4,600.00               4,600.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี ไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษัท ดี ไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 33511
164 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 4,600.00               4,600.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี ไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษัท ดี ไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 33512
165 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 13,800.00             13,800.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี ไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษัท ดี ไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 33513
166 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 4,600.00               4,600.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี ไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด บริษัท ดี ไวซ๑ อินโนเวชั น จํากัด ราคาต ําสุด 33514
167 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 21,960.00             21,960.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 60/104860
168 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 21,960.00             21,960.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 60/115484
169 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 38,460.00             38,460.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 60/115319
170 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 16,000.00             16,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 60/115553
171 ป้ายประชาสัมพันธ๑ 360.00                 360.00                เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 001/0006
172 ผ๎ามําน 32,000.00             32,000.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านนิรุชผ๎ามําน ร๎านนิรุชผ๎ามําน ราคาต ําสุด 03/17 601214100493 ลว. 27 พย. 60

173 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 1,860.00               1,860.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส ราคาต ําสุด BR 26011/000017
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174 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 3,103.00               3,103.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ๑ บริษัท โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 601002353
175 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 1,489.44               1,489.44              เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ๑ บริษัท โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 601100130
176 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 25,359.00             25,359.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ๑ บริษัท โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 601101975
177 ซํอมรถยนต๑ 5,778.00               5,778.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธินดีเซล ร๎านโยธินดีเซล ราคาต ําสุด 099/4910
178 วัสดุชันสูตร 27,000.00             27,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6011-0610 60117187521 ลว. 30 พย.60

179 วัสดุชันสูตร 20,100.00             20,100.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 6011-0867 60114090812 ลว. 30 พย.60

180



ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการชื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลเกาะคา

วัสดุเชื้อเพลิงแลหลํอลื น 30,656.00             30,656.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ๑การเกษตรเกาะคา สหกรณ๑การเกษตรเกาะคา ราคาต ําสุด 4/17

1 วัสดุสํานักงาน 5,180.00               5,180.00              เฉพาะเจาะจง น้ําดื มนิวสตาร๑ น้ําดื มนิวสตาร๑ ราคาต ําสุด CDP010/010/2560

2 วัสดุสํานักงาน 125,407.00           12,407.00            เฉพาะเจาะจง ตาหวานก็อปปี้ ตาหวานก็อปปี้ ราคาต ําสุด 2/60/11

3 วัสดุเชื้อเพลิงแลหลํอลื น 236,625.00           23,625.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ไอ.จี.ลําปางอ็อกซิเยน หจก.ที.ไอ.จี.ลําปางอ็อกซิเยน ราคาต ําสุด 5182518

4 คําใช๎สอย 192,593.00           192,593.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ ธรี เซอร๑วิส จํากัด บริษัท เชียงใหมํ ธรี เซอร๑วิส จํากัด ราคาต ําสุด TAL60100035

5 คําใช๎สอย 5,885.00               5,885.00              เฉพาะเจาะจง กสท คอปเปอร๑เรชั น กสท คอปเปอร๑เรชั น ราคาต ําสุด 271846388

6 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 980.00                 980.00                เฉพาะเจาะจง ร๎านเจียวพานิช ร๎านเจียวพานิช ราคาต ําสุด 118/5869

7 วัสดุสํานักงาน 30,000.00             30,000.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเอส ที ซัพพลาย ร๎านเอส ที ซัพพลาย ราคาต ําสุด 007/304

8 วัสดุสํานักงาน 27,828.00             27,828.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพันธ๑ ร๎านรัตนาพันธ๑ ราคาต ําสุด
9 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 20,009.00             20,009.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160862673

10 ยาบัญชีหลัก 42,800.00             42,800.00            เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส ไบโอวาลิส ราคาต ําสุด IV1712502

11 ยาบัญชีหลัก 28,680.00             28,680.00            เฉพาะเจาะจง ฟาร๑มํา อินโนวํา ฟาร๑มํา อินโนวํา ราคาต ําสุด 6007833

12 ยาบัญชีหลัก 36,380.00             36,380.00            เฉพาะเจาะจง 101 เมดิแคร๑ 101 เมดิแคร๑ ราคาต ําสุด 8102506723

13 ยาบัญชีหลัก 49,000.00             49,000.00            เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิงส๑ เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิงส๑ ราคาต ําสุด 721130312

14 ยาบัญชีหลัก 69,550.00             69,550.00            เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร๑มา ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160787825

15 ยาบัญชีหลัก 37,985.00             37,985.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325350505

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม
โรงพยาบาลเกาะคา
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16 คําใช๎สอย 5,000.00               5,000.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านทีอาร๑กํอสร๎าง ร๎านทีอาร๑กํอสร๎าง ราคาต ําสุด 1/24

17 คําใช๎สอย 6,500.00               6,500.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านทีอาร๑กํอสร๎าง ร๎านทีอาร๑กํอสร๎าง ราคาต ําสุด 1/23

18 วัสดุงานบ๎านงานครัว 14,683.18             14,683.18            เฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยาอินเตอร๑เทรดด้ิง จํากัด บริษัท อัยยาอินเตอร๑เทรดด้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV6001400

19 วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,270.00               2,270.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 2/10

20 วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,928.00               2,928.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร๑สตาร๑ โอเอ หจก.โฟร๑สตาร๑ โอ เอ ราคาต ําสุด 144/059

21 วัสดุสํานักงาน 16,000.00             16,000.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านแมํวัง เปเปอร๑ฟอร๑ม ร๎านแมํวัง เปเปอร๑ฟอร๑ม ราคาต ําสุด 060/60
22 วัสดุสํานักงาน 22,000.00             22,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร๑ เมดิคอล บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร๑ เมดิคอล ราคาต ําสุด 60/702
23 วัสดุงานบ๎านงานครัว 8,793.00               8,793.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮํงฮง ร๎านเตียเฮํงฮง ราคาต ําสุด 062/3076
24 ยาบัญชีหลัก 5,800.00               5,800.00              เฉพาะเจาะจง ที แมน ฟาร๑มา ที แมน ฟาร๑มา ราคาต ําสุด IV6009003062
25 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 2,730.00               2,730.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิศอัลลายแอนซ๑ บริษัท เมดิศอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/500
26 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 4,075.00               4,075.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิศอัลลายแอนซ๑ บริษัท เมดิศอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/476
27 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 7,495.00               7,495.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิศอัลลายแอนซ๑ บริษัท เมดิศอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/479
28 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 1,620.00               1,620.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิศอัลลายแอนซ๑ บริษัท เมดิศอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/484
29 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 3,425.00               3,425.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิศอัลลายแอนซ๑ บริษัท เมดิศอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/463
30 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 1,680.00               1,680.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิศอัลลายแอนซ๑ บริษัท เมดิศอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/456
31 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 4,195.00               4,195.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิศอัลลายแอนซ๑ บริษัท เมดิศอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/508
32 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 1,845.00               1,845.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิศอัลลายแอนซ๑ บริษัท เมดิศอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/526
33 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 26,950.00             26,950.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM60/094562
34 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 17,500.00             17,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอส จํากัด บริษัท CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV 600241
35 ยาบัญชีหลัก 89,652.90             89,652.90            เฉพาะเจาะจง องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1000129
36 ยาบัญชีหลัก 3,660.00               3,660.00              เฉพาะเจาะจง องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1000416
37 ยาบัญชีหลัก 7,490.00               7,490.00              เฉพาะเจาะจง ฮีรอล ฮีรอล ราคาต ําสุด IV60060312
38 ยาบัญชีหลัก 7,490.00               7,490.00              เฉพาะเจาะจง ฮีรอล ฮีรอล ราคาต ําสุด IV1709208
39 ยาบัญชีหลัก 7,704.00               7,704.00              เฉพาะเจาะจง ฮีรอล ฮีรอล ราคาต ําสุด IP1709032
40 ยาบัญชีหลัก 51,030.00             51,030.00            เฉพาะเจาะจง เอส พี เอส เมดิคอล เอส พี เอส เมดิคอล ราคาต ําสุด Sl14/1713856
41 ยาบัญชีหลัก 13,300.00             13,300.00            เฉพาะเจาะจง เอส พี เอส เมดิคอล เอส พี เอส เมดิคอล ราคาต ําสุด SL14/1714168
42 ยาบัญชีหลัก 20,000.00             20,000.00            เฉพาะเจาะจง ที โอ เคมิคอล ที โอ เคมิคอล ราคาต ําสุด T6009/12169
43 ยาบัญชีหลัก 3,900.00               3,900.00              เฉพาะเจาะจง ที โอ เคมิคอล ที โอ เคมิคอล ราคาต ําสุด T6009/11835
44 ยาบัญชีหลัก 9,700.00               9,700.00              เฉพาะเจาะจง ที โอ เคมิคอล ที โอ เคมิคอล ราคาต ําสุด T6009/11836
45 ยาบัญชีหลัก 8,800.00               8,800.00              เฉพาะเจาะจง แก๎วมังกร แก๎วมังกร ราคาต ําสุด IV60060316
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46 ยาบัญชีหลัก 4,800.00               4,800.00              เฉพาะเจาะจง แก๎วมังกร แก๎วมังกร ราคาต ําสุด IV60090293
47 ยาบัญชีหลัก 5,520.00               5,520.00              เฉพาะเจาะจง แก๎วมังกร แก๎วมังกร ราคาต ําสุด IV60090218
48 ยาบัญชีหลัก 70,800.00             70,800.00            เฉพาะเจาะจง โมเดิร๑น ฟาร๑มํา โมเดิร๑น ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด INV6009-0769
49 ยาบัญชีหลัก 22,645.00             22,645.00            เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร๑ม โปลิฟาร๑ม ราคาต ําสุด INU60027334
50 ยาบัญชีหลัก 2,520.00               2,520.00              เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร๑ม โปลิฟาร๑ม ราคาต ําสุด INU60025524
51 ยาบัญชีหลัก 7,555.00               7,555.00              เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร๑ม โปลิฟาร๑ม ราคาต ําสุด INU60025520
52 ยาบัญชีหลัก 7,360.00               7,360.00              เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร๑ม โปลิฟาร๑ม ราคาต ําสุด INU60028355
53 ยาบัญชีหลัก 4,200.00               4,200.00              เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร๑ม โปลิฟาร๑ม ราคาต ําสุด INU60027763
54 ยาบัญชีหลัก 10,665.00             10,665.00            เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร๑ม โปลิฟาร๑ม ราคาต ําสุด INU60029781
55 ยาบัญชีหลัก 7,000.00               7,000.00              เฉพาะเจาะจง ฟาร๑มีนํา ฟาร๑มีนํา ราคาต ําสุด 60304834
56 ยาบัญชีหลัก 10,700.00             10,700.00            เฉพาะเจาะจง ฟาร๑มีนํา ฟาร๑มีนํา ราคาต ําสุด 60305057
57 ยาบัญชีหลัก 9,000.00               9,000.00              เฉพาะเจาะจง ฟาร๑มีนํา ฟาร๑มีนํา ราคาต ําสุด 60304927
58 ยาบัญชีหลัก 12,500.00             12,500.00            เฉพาะเจาะจง ฟาร๑มีนํา ฟาร๑มีนํา ราคาต ําสุด 60305219
59 ยาบัญชีหลัก 54,297.76             54,297.76            เฉพาะเจาะจง องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1000164
60 ยาบัญชีหลัก 1,575.00               1,575.00              เฉพาะเจาะจง องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1000163
61 ยาบัญชีหลัก 30,000.00             30,000.00            เฉพาะเจาะจง วี. แอนด๑.วี วี.แอนด๑.วี ราคาต ําสุด 60019270
62 ยาบัญชีหลัก 30,000.00             30,000.00            เฉพาะเจาะจง วี. แอนด๑.วี วี.แอนด๑.วี ราคาต ําสุด 60014542
63 ยาบัญชีหลัก 18,190.00             18,190.00            เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร๑มา ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160886679
64 ยาบัญชีหลัก 71,504.00             71,504.00            เฉพาะเจาะจง องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1000417
65 ยาบัญชีหลัก 55,778.00             55,778.00            เฉพาะเจาะจง องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B1000723
66 ยาบัญชีหลัก 24,154.20             24,154.20            เฉพาะเจาะจง องค๑การอาหารและยา องค๑การอาหารและยา ราคาต ําสุด B1000724
67 ยาบัญชีหลัก 2,892.00               2,892.00              เฉพาะเจาะจง องค๑การอาหารและยา องค๑การอาหารและยา ราคาต ําสุด B0011372
68 ยาบัญชีหลัก 638,790.00           6,387.90              เฉพาะเจาะจง องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 1160778626
69 ยาบัญชีหลัก 10,860.50             10,860.50            เฉพาะเจาะจง องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 1160776705
70 ยาบัญชีหลัก 19,613.10             19,613.10            เฉพาะเจาะจง องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 1160778483
71 ยาบัญชีหลัก 19,260.00             19,260.00            เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร๑มา ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160776851
72 ยาบัญชีหลัก 7,490.00               7,490.00              เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร๑มา ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160776159
73 ยาบัญชีหลัก 21,346.50             21,346.50            เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร๑มา ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 116077590
74 ยาบัญชีหลัก 5,992.00               5,992.00              เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟาร๑มา ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160775993
75 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 33,812.00             33,812.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ๑ บริษัท โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 600902066
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76 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 3,638.00               3,638.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ๑ บริษัท โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 600805301
77 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 16,906.00             16,906.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ๑ บริษัท โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 600805300
78 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 2,009.00               20,009.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ๑ บริษัท โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 600705103
79 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 12,500.00             12,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอทดอน จํากัด บริษัท ไบโอคอทดอน จํากัด ราคาต ําสุด IV6009116
80 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 6,500.00               6,500.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอทดอน จํากัด บริษัท ไบโอคอทดอน จํากัด ราคาต ําสุด IV6007885
81 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 6,500.00               6,500.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอทดอน จํากัด บริษัท ไบโอคอทดอน จํากัด ราคาต ําสุด IV6008349
82 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 5,500.00               5,500.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอทดอน จํากัด บริษัท ไบโอคอทดอน จํากัด ราคาต ําสุด IV6009737
83 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 20,009.00             20,009.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160882752
84 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 990.00                 990.00                เฉพาะเจาะจง ร๎านเจียวพานิช ร๎านเจียวพานิช ราคาต ําสุด 119/5936
85 วัสดุงานบ๎านงานครัว 700.00                 700.00                เฉพาะเจาะจง นายเสริฐ  กานัน นายเสริฐ  กานัน ราคาต ําสุด 1/1
86 วัสดุสํานักงาน 700.00                 700.00                เฉพาะเจาะจง ร๎านอาร๑ตเวอร๑ค ร๎านอาร๑ตเวอร๑ค ราคาต ําสุด 004/0174
87 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 26,720.00             26,720.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 6009396
88 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 20,009.00             20,009.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทซิลลิค ฟาร๑มา บริษัทซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160905559
89 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 7,300.00               7,300.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด DHC6009074
90 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 11,010.00             11,010.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด DCH6008014
91 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 5,400.00               5,400.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสโก๎ จํากัด บริษัท อิสโก๎ จํากัด ราคาต ําสุด 60408
92 ยาบัญชีหลัก 4,800.00               4,800.00              เฉพาะเจาะจง แอปคาร๑ แอปคาร๑ ราคาต ําสุด IV6009675
93 ยาบัญชีหลัก 1,650.00               1,650.00              เฉพาะเจาะจง แมคโครฟาร๑แลบ แมคโครฟาร๑แลบ ราคาต ําสุด ML17081986
94 ยาบัญชีหลัก 2,550.00               2,550.00              เฉพาะเจาะจง ฟาร๑มําไลน๑ ฟาร๑มําไลน๑ ราคาต ําสุด SI17-12296
95 ยาบัญชีหลัก 5,000.00               5,000.00              เฉพาะเจาะจง พรีเมค ฟาร๑มํา พรีเมค ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด IN600900149
96 ยาบัญชีหลัก 8,700.00               8,700.00              เฉพาะเจาะจง พรีเมค ฟาร๑มํา พรีเมค ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด IN600900122
97 ยาบัญชีหลัก 4,500.00               4,500.00              เฉพาะเจาะจง พรีเมค ฟาร๑มํา พรีเมค ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด IN600900193
97 ยาบัญชีหลัก 33,700.00             3,370.00              เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล ฟาร๑มาซูติคอล พีเอ็มแอล ฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด SIS171006-039
99 ยาบัญชีหลัก 2,140.00               2,140.00              เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลดพลีเทรดด้ิง เซ็นทรัลดพลีเทรดด้ิง ราคาต ําสุด 721132476

100 ยาบัญชีหลัก 25,700.00             25,700.00            เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลดพลีเทรดด้ิง เซ็นทรัลดพลีเทรดด้ิง ราคาต ําสุด 721130311
101 ยาบัญชีหลัก 4,800.00               4,800.00              เฉพาะเจาะจง แอล บี เอส แอล บี เอส ราคาต ําสุด 55679
102 ยาบัญชีหลัก 2,650.00               2,650.00              เฉพาะเจาะจง แอล บี เอส แอล บี เอส ราคาต ําสุด 553011
103 ยาบัญชีหลัก 4,000.00               4,000.00              เฉพาะเจาะจง แอล บี เอส แอล บี เอส ราคาต ําสุด 553705
104 ยาบัญชีหลัก 4,110.00               4,110.00              เฉพาะเจาะจง แอล บี เอส แอล บี เอส ราคาต ําสุด 55695
105 ยาบัญชีหลัก 8,688.40               8,688.40              เฉพาะเจาะจง ฟี ฮาแลบ ฟี ฮาแลบ ราคาต ําสุด INV6009-0079
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106 ยาบัญชีหลัก 11,556.00             11,556.00            เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑ ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447345152
107 ยาบัญชีหลัก 22,470.00             22,470.00            เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑ ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 544345101
108 ยาบัญชีหลัก 7,800.00               7,800.00              เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค ราคาต ําสุด 60026370
109 ยาบัญชีหลัก 6,400.00               6,400.00              เฉพาะเจาะจง วี. แอนด๑.วี วี. แอนด๑.วี ราคาต ําสุด 60016494
110 ยาบัญชีหลัก 57,800.00             57,800.00            เฉพาะเจาะจง วี. แอนด๑.วี วี. แอนด๑.วี ราคาต ําสุด 60018785
111 ยาบัญชีหลัก 9,950.00               9,950.00              เฉพาะเจาะจง ยูเนียนเมดิคอล ยูเนียนเมดิคอล ราคาต ําสุด C6008755
112 ยาบัญชีหลัก 4,250.00               4,250.00              เฉพาะเจาะจง ยูเนียนเมดิคอล ยูเนียนเมดิคอล ราคาต ําสุด C6007775
113 ยาบัญชีหลัก 47,739.39             47,739.39            เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325152679
114 ยาบัญชีหลัก 18,725.00             18,725.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325171347
115 ยาบัญชีหลัก 31,565.00             31,565.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325153610
116 ยาบัญชีหลัก 5,200.00               5,200.00              เฉพาะเจาะจง สหการแพทย๑ สหการแพทย๑ ราคาต ําสุด 9110052290
117 ยาบัญชีหลัก 2,000.00               2,000.00              เฉพาะเจาะจง สหการแพทย๑ สหการแพทย๑ ราคาต ําสุด 9110046556
118 ยาบัญชีหลัก 11,450.00             11,450.00            เฉพาะเจาะจง สหการแพทย๑ สหการแพทย๑ ราคาต ําสุด 9110048079
119 ยาบัญชีหลัก 20,000.00             20,000.00            เฉพาะเจาะจง สหการแพทย๑ สหการแพทย๑ ราคาต ําสุด 9110049087
120 ยาบัญชีหลัก 11,200.00             11,200.00            เฉพาะเจาะจง เมคดิซีน เมคดิซีน ราคาต ําสุด 31317
121 ยาบัญชีหลัก 3,200.00               3,200.00              เฉพาะเจาะจง พาตาร๑แลป พาตาร๑แลป ราคาต ําสุด IU-7090616
122 ยาบัญชีหลัก 9,600.00               9,600.00              เฉพาะเจาะจง พาตาร๑แลป พาตาร๑แลป ราคาต ําสุด IU-7090356
123 ยาบัญชีหลัก 10,100.00             10,100.00            เฉพาะเจาะจง พาตาร๑แลป พาตาร๑แลป ราคาต ําสุด IU-7090355
124 ยาบัญชีหลัก 26,161.50             26,161.50            เฉพาะเจาะจง บี เอ็ล เอช เทร็ดด้ิง บี เอ็ล เอช เทร็ดด้ิง ราคาต ําสุด 1060025195
125 ยาบัญชีหลัก 3,210.00               3,210.00              เฉพาะเจาะจง บี เอ็ล เอช เทร็ดด้ิง บี เอ็ล เอช เทร็ดด้ิง ราคาต ําสุด 1060024349
126 ยาบัญชีหลัก 4,260.00               4,260.00              เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ ธงทองโอสถ ราคาต ําสุด TH6010/0111
127 ยาบัญชีหลัก 4,000.00               4,000.00              เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ ธงทองโอสถ ราคาต ําสุด TH6009/0016
128 ยาบัญชีหลัก 5,250.00               5,250.00              เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร๑มาซี ภิญโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6025452
129 ยาบัญชีหลัก 6,000.00               6,000.00              เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร๑มาซี ภิญโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6024967
130 ยาบัญชีหลัก 18,840.00             18,840.00            เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร๑มาซี ภิญโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6024966
131 ยาบัญชีหลัก 28,010.00             28,010.00            เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร๑มาซี ภิญโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6024965
132 ยาบัญชีหลัก 2,500.00               2,500.00              เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส๑ ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี ส๑ ราคาต ําสุด V033614
133 ยาบัญชีหลัก 10,600.00             10,600.00            เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส๑ ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี ส๑ ราคาต ําสุด V033790
134 ยาบัญชีหลัก 17,330.00             17,330.00            เฉพาะเจาะจง ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส๑ ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี ส๑ ราคาต ําสุด V033720
135 ยาบัญชีหลัก 1,080.00               1,080.00              เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลท๑แคร๑ ที เอ็น พี เฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 60349093
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136 ยาบัญชีหลัก 16,032.00             16,032.00            เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลท๑แคร๑ ที เอ็น พี เฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 60395516
137 ยาบัญชีหลัก 3,000.00               3,000.00              เฉพาะเจาะจง อาร๑เอ็กซ๑ อาร๑เอ็กซ๑ ราคาต ําสุด IV17-44183
138 ยาบัญชีหลัก 4,500.00               4,500.00              เฉพาะเจาะจง อาร๑เอ็กซ๑ อาร๑เอ็กซ๑ ราคาต ําสุด IV17-43103
139 ยาบัญชีหลัก 3,000.00               3,000.00              เฉพาะเจาะจง อาร๑เอ็กซ๑ อาร๑เอ็กซ๑ ราคาต ําสุด IV17-39871
140 ยาบัญชีหลัก 4,500.00               4,500.00              เฉพาะเจาะจง อาร๑เอ็กซ๑ อาร๑เอ็กซ๑ ราคาต ําสุด IV17-40872
141 ยาบัญชีหลัก 12,000.00             12,000.00            เฉพาะเจาะจง อาร๑เอ็กซ๑ อาร๑เอ็กซ๑ ราคาต ําสุด IV17-46764

142 ยาบัญชีหลัก
17,180.00             17,180.00            เฉพาะเจาะจง ฟาร๑มาติกา ฟาร๑มาติกา ราคาต ําสุด

DST171005-
013

143 ยาบัญชีหลัก 5,100.00               5,100.00              เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ์ ฟาร๑มํา นิวไลฟ์ ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด IV60083098
144 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 13,500.00             13,500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.วากัส เมดิเซีย หจก.วากัส เมดิเซีย ราคาต ําสุด 600905
145 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 13,350.00             13,350.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด ราคาต ําสุด AM6009/144
146 วัสดุสํานักงาน 950.00                 950.00                เฉพาะเจาะจง น้ําดื มดิวดรอป น้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 10/360
147 คําใช๎สอย 47,200.00             47,200.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านที อาร๑ กํอสร๎าง ร๎านที อาร๑ กํอสร๎าง ราคาต ําสุด
148 วัสดุสํานักงาน 280.00                 280.00                เฉพาะเจาะจง รักกันโฆษณา รักกันโฆษณา ราคาต ําสุด
149 ยาบัญชีหลัก 12,000.00             12,000.00            เฉพาะเจาะจง คอสมํา คอสมํา ราคาต ําสุด

31107740030
4

150 ยาบัญชีหลัก 1,872.50               1,872.50              เฉพาะเจาะจง สหการแพทย๑ สหการแพทย๑ ราคาต ําสุด 9110050768
151 ยาบัญชีหลัก 2,700.00               2,700.00              เฉพาะเจาะจง แอล บี เอส แอล บี เอส ราคาต ําสุด 555690
152 ยาบัญชีหลัก 2,240.00               2,240.00              เฉพาะเจาะจง ยูเมด๎า ยูเมด๎า ราคาต ําสุด 163207
153 ยาบัญชีหลัก 6,000.00               6,000.00              เฉพาะเจาะจง ยูเมด๎า ยูเมด๎า ราคาต ําสุด 162940
154 ยาบัญชีหลัก 4,000.00               4,000.00              เฉพาะเจาะจง เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 601094642
155 ยาบัญชีหลัก 57,114.00             57,114.00            เฉพาะเจาะจง เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 601094553
156 ยาบัญชีหลัก 10,800.00             10,800.00            เฉพาะเจาะจง มาสุ มาสุ ราคาต ําสุด 141323
157 ยาบัญชีหลัก 21,357.20             21,357.20            เฉพาะเจาะจง บี เอ็ล เอช เทร็ดด้ิง บี เอ็ล เอช เทร็ดด้ิง ราคาต ําสุด 1060025194
158 ยาบัญชีหลัก 5,457.00               5,457.00              เฉพาะเจาะจง แปซิฟิค เฮลธ๑แคร๑ แปซิฟิค เฮลธ๑แคร๑ ราคาต ําสุด 60037168
159 ยาบัญชีหลัก 9,160.00               9,160.00              เฉพาะเจาะจง โพส เฮลท๑ แคร๑ โพส เฮลท๑ แคร๑ ราคาต ําสุด 12028
160 ยาบัญชีหลัก 14,200.00             14,200.00            เฉพาะเจาะจง ส เจริญเภสัชเทรดด้ิง ส เจริญเภสัชเทรดด้ิง ราคาต ําสุด 17SN17897
161 ยาบัญชีหลัก 24,800.00             24,800.00            เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส ไบโอวาลิส ราคาต ําสุด IV17012501
162 ยาบัญชีหลัก 9,875.00               9,875.00              เฉพาะเจาะจง โมเดิร๑นแมนู โมเดิร๑นแมนู ราคาต ําสุด IV6009-7
163 ยาบัญชีหลัก 12,000.00             12,000.00            เฉพาะเจาะจง มาสุ มาสุ ราคาต ําสุด 141324
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164 ยาบัญชีหลัก
41,751.00             41,751.00            เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร๑มา พรอส ฟาร๑มา ราคาต ําสุด
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165 ยาบัญชีหลัก 13,400.00             13,400.00            เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ําสุด IV600903000
166 ยาบัญชีหลัก 4,500.00               4,500.00              เฉพาะเจาะจง เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 601091203
167 ยาบัญชีหลัก 6,000.00               6,000.00              เฉพาะเจาะจง องค๑การอาหารและยา องค๑การอาหารและยา ราคาต ําสุด ช.61/00257
168 ยาบัญชีหลัก 22,550.00             22,550.00            เฉพาะเจาะจง องค๑การอาหารและยา องค๑การอาหารและยา ราคาต ําสุด ช.61/00263
169 ครุภัณฑ๑การแพทย๑ 31,115.60             3,115.60              เฉพาะเจาะจง บริษัท โกสินทร๑เวชภัณฑ๑ จํากัด บริษัท โกสินทร๑เวชภัณฑ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV-60090106
170 วัสดุชันสูตร 9,750.00               9,750.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเทศนิคนิคัล จํากัด บริษัท ไบโอเทศนิคนิคัล จํากัด ราคาต ําสุด D60-01324
171 วัสดุชันสูตร 28,400.00             28,400.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทแอฟฟินิเท็ค จํากัด บริษัทแอฟฟินิเท็ค จํากัด ราคาต ําสุด INV 6010-0365
172 วัสดุชันสูตร 99,591.00             99,591.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 6010127
173 วัสดุชันสูตร 26,100.00             26,100.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติค จํากัด ราคาต ําสุด IV6010085
174 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 13,910.00             13,910.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160932787
175 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 25,359.00             25,359.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160932810
176 คําใช๎สอย 3,509.60               3,509.60              เฉพาะเจาะจง ร๎านเจริญการชําง 1998 ร๎านเจริญการชําง 1998 ราคาต ําสุด INV-60-4606
177 คําใช๎สอย 4,300.00               4,300.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร๑ ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร๑ ราคาต ําสุด IV6010085
178 คําใช๎สอย 29,750.00             29,750.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร๑วิส จํากดั บริษัท อนิทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร๑วิส จํากดั ราคาต ําสุด INV-60-4606
179 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 18,100.00             18,100.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 606208
180 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 20,009.00             20,009.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160932832
181 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 32,100.00             32,100.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325198879
182 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 13,200.00             13,200.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีร๑โรํ เมดิคัล จํากัด บริษัท ซีร๑โรํ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด IV0029703
183 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 7,700.00               7,700.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท มารืเก็ตต้ิง อินเทลลิเจนท๑ บริษัท มารืเก็ตต้ิง อินเทลลิเจนท๑ ราคาต ําสุด IV17/09/3338
184 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 24,800.00             24,800.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 6009646
185 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 29,500.00             29,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอส จํากัด บริษัท CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6000245
186 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 23,500.00             23,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอส จํากัด บริษัท CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6000246
187 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 96,300.00             96,300.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325311353
188 วัสดุชันสูตร 3,200.00               3,200.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสซายน๑ กรุ๏ป จํากัด บริษัท เคเอสซายน๑ กรุ๏ป จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6010-068
189 วัสดุชันสูตร 79,500.00             79,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด บริษัท อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด ราคาต ําสุด INV-60-4606
190 วัสดุชันสูตร 172,500.00           172,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษัท เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6010-068
191 วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,550.00               2,550.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านยากัตซิงห๑ ร๎านยากัตซิงห๑ ราคาต ําสุด 44/2155
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192 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 990.00                 990.00                เฉพาะเจาะจง ร๎านเจียวพานิช ร๎านเจียวพานิช ราคาต ําสุด 119/5936
193 คําใช๎สอย 100.00                 100.00                เฉพาะเจาะจง ร๎านเจได ออโต๎พาร๑ท ร๎านเจได ออโต๎พาร๑ท ราคาต ําสุด 1/15
194 วุสดุคอมพิวเตอร๑ 29,018.40             29,018.40            เฉพาะเจาะจง ร๎าน บีเอสเอ็น โทนเนอร๑ ร๎าน บีเอสเอ็น โทนเนอร๑ ราคาต ําสุด IV60-1580
195 คําใช๎สอย 1,391.00               1,391.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทราไบต๑ คลาวด๑ บริษัท เมทราไบต๑ คลาวด๑ ราคาต ําสุด HS60101624
196 วัสดุการเกษตร 3,000.00               3,000.00              เฉพาะเจาะจง นางเยาวรัตน๑  บันเทิง นางเยาวรัตน๑  บันเทิง ราคาต ําสุด 01/030
197 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 5,000.00               5,000.00              เฉพาะเจาะจง บรัษัท เอ็น พี บี เซลแอนด๑เซอร๑วิส บรัษัท เอ็น พี บี เซลแอนด๑เซอร๑วิส ราคาต ําสุด IV6000072
198 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 8,560.00               8,560.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอร๑เจิ้นเทค จํากัด บริษัท เซอร๑เจิ้นเทค จํากัด ราคาต ําสุด IV6009016
199 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 26,771.40             26,771.40            เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325332233
200 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 12,223.68             1,223.68              เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325148949
201 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 11,235.00             11,235.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325152189
202 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 44,940.00             11,940.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5324947755
203 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 5,350.00               5,350.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 60/104928
204 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 32,170.00             32,170.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 60/104927
205 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 53,580.00             53,580.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 60/104859
206 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 2,350.00               2,350.00              เฉพาะเจาะจง บรัษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส บรัษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส ราคาต ําสุด BR 26010/000017

207 วัสดุสํานักงาน 58,300.00             58,300.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อาร๑เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก.อาร๑เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 062/3080-81
208 วัสดุชันสูตร 6,600.00               6,600.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 6010-0664
209 วัสดุชันสูตร 38,800.00             38,800.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV 60-1873
210 วัสดุชันสูตร 55,035.00             55,035.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จํากัด บริษัท ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN 1710-009
211 วัสดุชันสูตร 7,000.00               7,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดลาบอราทอรี  จํากัด บริษัท ไอเมดลาบอราทอรี  จํากัด ราคาต ําสุด IV 60100524
212 วัสดุชันสูตร 79,000.00             79,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จํากัด บริษัท ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด 1710-008-1710-009

213 วัสดุชันสูตร 9,876.00               9,876.00              เฉพาะเจาะจง บรัษัท เมดิทอป จํากัด บรัษัท เมดิทอป จํากัด ราคาต ําสุด 1331600
214 วัสดุงานบ๎านงานครัว 34,350.00             34,350.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางคลีน ร๎านลําปางคลีน ราคาต ําสุด 019/0920
215 วัสดุยานพาหนะ 140.00                 140.00                เฉพาะเจาะจง ร๎านเจได ออโต๎พาร๑ท ร๎านเจได ออโต๎พาร๑ท ราคาต ําสุด 1/1
216 วัสดุสํานักงาน 1,430.00               1,430.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ราคาต ําสุด 023/1147
217 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 6,420.00               6,420.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325243064
218 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 20,830.00             10,830.00            เฉพาะเจาะจง หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL01-090198
219 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 1,050.00               1,050.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-10/025
220 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 1,050.00               1,050.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-10/396
221 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 1,850.00               1,850.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-10/169
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222 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 13,000.00             13,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-10/489
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งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้างวงเงินทีซ้ื่อหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือ

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป
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สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการชื้อหรือจ้าง

ล าดบัคําใช๎สอย 3,926.90               3,926.900            ตกลงราคา ร๎านโยธินดีเซล ร๎านโยธินดีเซล ราคาต ําสุด 092/4588
1 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 2,100.00               2,100.000            ตกลงราคา บริษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-08/121
2 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 5,500.00               5,500.000            ตกลงราคา บริษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บริษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-07.727
3 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 6,600.00               6,600.000            ตกลงราคา บริษัท ซิโรํ เมดิคอล จํากัด บริษัท ซิโรํ เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV0029509
4 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 8,560.00               8,560.000            ตกลงราคา บริษัท เซอร๑เจิ้นเทค จํากัด บริษัท เซอร๑เจิ้นเทค จํากัด ราคาต ําสุด IV6008019
5 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 25,030.00             25,030.000         ตกลงราคา บริษัท สคิปาเมค จํากัด บริษัท สคิปาเมค จํากัด ราคาต ําสุด BL6008-00187
6 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 20,009.00             20,009.000         ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160733843
7 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 22,000.00             22,000.000         ตกลงราคา บริษัท CKC เมดิคอส จํากัด บริษัท CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6000217
8 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 16,050.00             16,050.000         ตกลงราคา บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM60/084004
9 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 13,830.00             13,830.000         ตกลงราคา บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM60/094533

10 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 25,220.00             25,220.000         ตกลงราคา บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM60/084365
11 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 29,280.00             29,280.000         ตกลงราคา บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM60/084351
12 วัสดุชันสูตร 9,000.00               9,000.000            ตกลงราคา บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV609-0132
13 วัสดุชันสูตร 95,885.00             95,885.000         ตกลงราคา บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV6009-0110
14 วัสดุชันสูตร 43,861.00             43,861.000         ตกลงราคา บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV6009-0112
15 วัสดุชันสูตร 28,100.00             28,100.000         ตกลงราคา บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV6009-0111
16 วัสดุชันสูตร 53,000.00             53,000.000         ตกลงราคา บริษัท อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด บริษัท อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด ราคาต ําสุด INV60-4074
17 วัสดุชันสูตร 55,035.00             55,035.000         ตกลงราคา บริษัท ไบโอเซน จํากัด บริษัท ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN1709-005
18 วัสดุชันสูตร 19,400.00             19,400.000         ตกลงราคา บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV60-1598
19 วัสดุชันสูตร 13,000.00             13,000.000         ตกลงราคา บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV60-1594
20 วัสดุชันสูตร 72,000.00             72,000.000         ตกลงราคา บริษัท ไบโอเซน จํากัด บริษัท ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN1709-007
21 วัสดุชันสูตร 98,174.00             98,174.000         ตกลงราคา บริษัท เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษัท เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV6009-037
22 วัสดุชันสูตร 3,400.00               3,400.000            ตกลงราคา บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV6009-0212
23 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 20,009.00             20,009.000         ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160758623
24 วัสดุสํานักงาน 8,270.00               8,270.00              ตกลงราคา หจก.โฟร๑สตาร๑ โอ เอ หจก.โฟร๑สตาร๑ โอ เอ ราคาต ําสุด 143/083
25 วัสดุงานบ๎านงานครัว 7,040.00               7,040.00              ตกลงราคา บริษัท อัยยาอินเตอร๑เทรดด้ิง จํากัด บริษัท อัยยาอินเตอร๑เทรดด้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV6001298
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26 วัสดุสํานักงาน 9,055.00               9,055.00              ตกลงราคา ร๎านรัตนาพันธ๑ ร๎านรัตนาพันธ๑ ราคาต ําสุด IV60004920
27 วัสดุงานบ๎านงานครัว 4,050.00               4,050.00              ตกลงราคา ร๎านวันไวท๑ ร๎านวันไวท๑ ราคาต ําสุด 006/280
28 วัสดุงานบ๎านงานครัว 26,660.00             26,660.00            ตกลงราคา ร๎าน อินเตอร๑ คลีน ชัพพลาย ร๎าน อินเตอร๑ คลีน ชัพพลาย ราคาต ําสุด 019/0907
29 วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,430.00               2,430.00              ตกลงราคา ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 1/20
30 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 31,700.00             31,700.00            ตกลงราคา บริษัท เอ็น ที ที มาร๑เก็ตต้ิง จํากัด บริษัท เอ็น ที ที มาร๑เก็ตต้ิง จํากัด ราคาต ําสุด IV0600002947
31 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 8,900.00               8,900.00              ตกลงราคา บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด ราคาต ําสุด AM60008/041
32 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 10,690.40             10,690.00            ตกลงราคา บรัษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บรัษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160707261
33 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 12,100.00             12,100.00            ตกลงราคา บริษัท วีอาร๑รีแฮป โปร จํากัด บริษัท วีอาร๑รีแฮป โปร จํากัด ราคาต ําสุด R 170378
34 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 4,800.00               4,800.00              ตกลงราคา บริษัท วีอาร๑รีแฮป โปร จํากัด บริษัท วีอาร๑รีแฮป โปร จํากัด ราคาต ําสุด R 170356
35 คําใช๎สอย 13,800.00             13,800.00            ตกลงราคา ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร๑ ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า แอร๑ ราคาต ําสุด 044/2190
36 คําใช๎สอย 59,850.00             59,850.00            ตกลงราคา บริษัทศูนย๑แลบธนบุรี จํากัด บริษัทศูนย๑แลบธนบุรี ราคาต ําสุด IV17093613
37 คําใช๎สอย 29,850.00             29,850.00            ตกลงราคา บริษัทเนชั นแนว เอลท๑แคร๑ ซิสเท็มส๑ จํากัดบริษัทเนชั นแนว เอลท๑แคร๑ ซิสเท็มส๑ จํากัดราคาต ําสุด INV102017-08-1894
38 คําใช๎สอย 6,550.00               6,550.00              ตกลงราคา คลินิกลําปางแล็ป คลินิกลําปางแล็ป ราคาต ําสุด KA007
39 วัสดุสํานักงาน 816.00                 816.00                ตกลงราคา ร๎านรัตนาพันธ๑ ร๎านรัตนาพันธ๑ ราคาต ําสุด IV6004891
40 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 4,750.00               4,750.00              ตกลงราคา ร๎านชุมพลอิเล็กทรอนิคส๑ ร๎านชุมพลอิเล็กทรอนิคส๑ ราคาต ําสุด 140/6954
41 วัสดุคอมพิวเตอร๑ 2,100.00               2,100.00              ตกลงราคา หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร๑ ราคาต ําสุด IV0063041
42 วัสดุสํานักงาน 950.00                 950.00                ตกลงราคา น้ําดื มดิวดรอป น้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 8/3/1960
43 วัสดุอื น 300.00                 300.00                ตกลงราคา บริษัท เลําจิ้นกวง จํากัด บริษัท เลําจิ้นกวง จํากัด ราคาต ําสุด CA600900255
44 คําใช๎สอย 1,600.00               1,600.00              ตกลงราคา นายชนะชล เหลําจันตา นายชนะชล เหลําจันตา ราคาต ําสุด 1/2
45 วัสดุชันสูตร 9,720.00               9,720.00              ตกลงราคา บริษัท ไบโอเซน จํากัด บริษัท ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด 6009065
46 วัสดุชันสูตร 12,000.00             12,000.00            ตกลงราคา บริษัท เอ็นจี โปรแกรสซีฟ จํากัด บริษัท เอ็นจี โปรแกรสซีฟ จํากัด ราคาต ําสุด 390/60
47 วัสดุอื น 2,800.00               2,800.00              ตกลงราคา หจก.ลําปางชัยยากํอสร๎าง หจก.ลําปางชัยยากํอสร๎าง ราคาต ําสุด 080/3973
48 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 44,940.00             44,940.00            ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 532488098
49 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 6,471.36               6,471.36              ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 532497764
50 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 6,471.36               6,471.36              ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325022733
51 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 10,785.60             10,785.60            ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325022732
52 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 6,471.36               6,471.36              ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5324880910
53 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 23,039.24             23,039.24            ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5324880903
54 คําใช๎สอย 2,290.00               2,290.00              ตกลงราคา บริษัท สมาร๑ท จํากัด บริษัท สมาร๑ท จํากัด ราคาต ําสุด IV-20170900058
55 วัสดุคอมพิวเตอร๑ 18,136.50             18,136.50            ตกลงราคา ร๎านบีเอ็นโทนเนอร๑ ร๎านบีเอ็นโทนเนอร๑ ราคาต ําสุด IV601543
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56 วัสดุกํอสร๎าง 120.00                 120.00                ตกลงราคา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้า ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้า ราคาต ําสุด 02/15
57 วัสดุไฟฟ้า 240.00                 240.00                ตกลงราคา ร๎าน ก. วัสดุภัณฑ๑ ร๎าน ก. วัสดุภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 006/0282
58 วัสดุไฟฟ้า 260.00                 260.00                ตกลงราคา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้า ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้า ราคาต ําสุด 104
60 วัสดุไฟฟ้า 1,050.00               1,050.00              ตกลงราคา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้า ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้า ราคาต ําสุด 103
61 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 16,000.00             16,000.00            ตกลงราคา บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 6006013
62 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 11,000.00             11,000.00            ตกลงราคา บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 605739
63 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 9,250.00               9,250.00              ตกลงราคา บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 605441
64 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 21,800.00             21,800.00            ตกลงราคา บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 695158
65 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 11,877.00             11,877.00            ตกลงราคา บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 604693
66 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 11,800.00             11,800.00            ตกลงราคา บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 603973
67 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 32,100.00             32,100.00            ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5324986427
68 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 9,630.00               9,630.00              ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5324916955
69 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 18,875.00             18,875.00            ตกลงราคา หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL01-080491
70 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 2,500.00               2,500.00              ตกลงราคา หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL01-080308
71 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 10,015.00             10,015.00            ตกลงราคา หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL01-080240
72 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 7,400.00               7,400.00              ตกลงราคา หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL01-080468
73 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 1,920.00               1,920.00              ตกลงราคา หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL01-080071
74 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 3,506.00               3,506.00              ตกลงราคา หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL01-080030
75 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 3,850.00               3,850.00              ตกลงราคา บรัษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บรัษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-08/93
76 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 24,160.00             24,160.00            ตกลงราคา บรัษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บรัษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-09/617
77 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 11,450.00             11,450.00            ตกลงราคา บรัษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด บรัษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด BL60-08/641
78 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 22,769.60             22,769.60            ตกลงราคา บรัษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บรัษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1660775628
79 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 15,172.60             15,172.60            ตกลงราคา บรัษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บรัษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160598063
80 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 29,853.00             29,853.00            ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 53251483946
81 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 941.60                 941.60                ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325152176
82 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 2,824.80               2,824.80              ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325082891
83 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 5,649.60               5,649.60              ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325081393
84 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 1,605.00               1,605.00              ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325148947
85 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 3,852.00               3,852.00              ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325148948
86 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 8,645.60               8,645.60              ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5324947757
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87 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 23,668.40             23,668.40            ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5324880912
88 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 3,766.40               3,766.40              ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5324880904
89 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 4,879.20               4,879.20              ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5324712862
90 วัสดุชันสูตร 4,960.00               4,960.00              ตกลงราคา บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV6009-0809
91 วัสดุชันสูตร 4,200.00               4,200.00              ตกลงราคา บริษัท เอ็มพี เมด กรุ๏ป จํากัด บริษัท เอ็มพี เมด กรุ๏ป จํากัด ราคาต ําสุด MG6009-0533
92 วัสดุคอมพิวเตอร๑ 1,125.00               1,125.00              ตกลงราคา ร๎านรัตนาพันธ๑ ร๎านรัตนาพันธ๑ ราคาต ําสุด IV6005229
93 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 7,270.00               7,270.00              ตกลงราคา บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๏ส ราคาต ําสุด BR26009/000019
94 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 32,100.00             32,100.00            ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5325103507
95 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 14,400.00             14,400.00            ตกลงราคา หจก.โฟว๑สตาร๑ โอเอ หจก.โฟว๑สตาร๑ โอเอ ราคาต ําสุด 144/029
96 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 62,400.00             62,400.00            ตกลงราคา บริษัท เฮลต้ี มายด๑ โซลูชั น บริษัท เฮลต้ี มายด๑ โซลูชั น ราคาต ําสุด 2017-09-007
97 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 4,400.00               4,400.00              ตกลงราคา หจก. วีอาร๑ซัพพอร๑ต หจก. วีอาร๑ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 604244
99 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 4,400.00               4,400.00              ตกลงราคา หจก. วีอาร๑ซัพพอร๑ต หจก. วีอาร๑ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 603993

100 ยาบัญชีหลัก 26,896.20             26,896.20            ตกลงราคา องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B0009638
70 ยาบัญชีหลัก 2,710.00               2,710.00              ตกลงราคา นิวไลฟ์ฟาร๑มํา นิวไลฟ์ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด IV60072379

วัสดุชันสูตร 73,500.00             73,500.00            ตกลงราคา บริษัท เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษัท เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6007-127
68 วัสดุชันสูตร 97,500.00             97,500.00            ตกลงราคา บริษัท เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษัท เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6007-125
71 วัสดุชันสูตร 13,000.00             13,000.00            ตกลงราคา บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV 60-1292

วัสดุชันสูตร 31,350.00             31,350.00            สอบราคารํวม บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV6007-0873
วัสดุชันสูตร 73,803.00             73,803.00            สอบราคารํวม บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV6007-0872
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 27,680.00             27,680.00            ตกลงราคา บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 6007188
ยาบัญชีหลัก 36,380.00             36,380.00            ตกลงราคา 101 เมดิแคร๑ 101 เมดิแคร๑ ราคาต ําสุด 8102506560
ยาบัญชีหลัก 48,400.00             48,400.00            ตกลงราคา โมเดริน๑ ฟาร๑มา โมเดริน๑ ฟาร๑มา ราคาต ําสุด INV6008-0191
ยาบัญชีหลัก 1,650.00               1,650.00              ตกลงราคา ทีพีดรัก แลบบอราทอรี ส๑ ทีพีดรัก แลบบอราทอรี ส๑ ราคาต ําสุด V030896
ยาบัญชีหลัก 10,400.00             10,400.00            ตกลงราคา ทีพีดรัก แลบบอราทอรี ส๑ ทีพีดรัก แลบบอราทอรี ส๑ ราคาต ําสุด V030783
ยาบัญชีหลัก 47,015.80             47,015.80            ตกลงราคา บี เอ็ล เอช เทร็ดด้ิง บี เอ็ล เอช เทร็ดด้ิง ราคาต ําสุด 1060019100
ยาบัญชีหลัก 2,967.96               2,967.96              ตกลงราคา วิทยาศรม วิทยาศรม ราคาต ําสุด Inv.N0..3-1700456
ยาบัญชีหลัก 66,400.00             66,400.00            ตกลงราคา เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต ําสุด 721124988
ยาบัญชีหลัก 71,685.45             71,685.45            ตกลงราคา องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B0009798
ยาบัญชีหลัก 4,550.00               4,550.00              ตกลงราคา โมเดริน๑ ฟาร๑มา โมเดริน๑ ฟาร๑มา ราคาต ําสุด INV6008-0290
ยาบัญชีหลัก 24,600.00             24,600.00            ตกลงราคา เอสพีเอส เมดิคอล เอสพีเอส เมดิคอล ราคาต ําสุด SI14/1711274
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ยาบัญชีหลัก 70,700.00             70,700.00            ตกลงราคา เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 601072529
ยาบัญชีหลัก 25,000.00             25,000.00            ตกลงราคา ทีโอเคมิคอลส๑ ทีโอเคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด T6008/11044
ยาบัญชีหลัก 8,550.00               8,550.00              ตกลงราคา ทีโอเคมิคอลส๑ ทีโอเคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด T6008/1119
ยาบัญชีหลัก 5,400.00               5,400.00              ตกลงราคา ทีโอเคมิคอลส๑ ทีโอเคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด T6008/11878
ยาบัญชีหลัก 46,415.00             46,415.00            ตกลงราคา ภิญโญฟาร๑มาซี ภิญโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6018496
ยาบัญชีหลัก 12,902.00             12,902.00            ตกลงราคา ภิญโญฟาร๑มาซี ภิญโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV60119941
ยาบัญชีหลัก 5,392.80               5,392.80              ตกลงราคา ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑ ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447298876
ยาบัญชีหลัก 42,158.00             42,158.00            ตกลงราคา ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑ ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447312224
ยาบัญชีหลัก 83,541.20             83,541.20            ตกลงราคา องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B0009940
ยาบัญชีหลัก 28,389.78             28,389.78            ตกลงราคา ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5321861074
ยาบัญชีหลัก 40,232.00             40,232.00            ตกลงราคา ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5324868823
ยาบัญชีหลัก 13,460.60             13,460.60            ตกลงราคา ดีเคเอสเอช ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5324846367
ยาบัญชีหลัก 4,170.00               4,170.00              ตกลงราคา องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B0009621
ยาบัญชีหลัก 18,154.42             18,154.42            ตกลงราคา องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B0009858
ยาบัญชีหลัก 17,700.00             17,700.00            ตกลงราคา องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B103436
ยาบัญชีหลัก 16,500.00             16,500.00            ตกลงราคา องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B10344
ยาบัญชีหลัก 13,200.00             13,200.00            ตกลงราคา องค๑การเภสัชกรรม องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B10345
ยาบัญชีหลัก 85,642.80             85,642.80            ตกลงราคา บริษัท ซิลลิคฟาร๑มา จํากัด บริษัท ซิลลิคฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1160551009
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 7,797.00               7,797.00              ตกลงราคา บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอินดัสตร้ี ราคาต ําสุด 604485
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 41,931.16             41,931.16            ตกลงราคา บริษัทจอห๑นสันแอนด๑ จอห๑นสัน จํากัด บริษัทจอห๑นสันแอนด๑ จอห๑นสัน จํากัด ราคาต ําสุด 975273930
ยาบัญชีหลัก 6,387.00               6,387.90              ตกลงราคา ซิลลิค ฟาร๑มํา ซิลลิค ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1160551009
ยาบัญชีหลัก 9,630.00               9,630.00              ตกลงราคา ซิลลิค ฟาร๑มํา ซิลลิค ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1160544276
ยาบัญชีหลัก 29,532.00             29.00                  ตกลงราคา ซิลลิค ฟาร๑มํา ซิลลิค ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1130549631
ยาบัญชีหลัก 33,737.00             33,737.00            ตกลงราคา ซิลลิค ฟาร๑มํา ซิลลิค ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1160555291
ยาบัญชีหลัก 43,910.00             43,910.00            ตกลงราคา พรอส ฟาร๑มา พรอส ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 2017072213
ยาบัญชีหลัก 3,000.00               3,000.00              ตกลงราคา เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 601072542
ยาบัญชีหลัก 6,200.00               6,200.00              ตกลงราคา เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี ราคาต ําสุด 8370081839
ยาบัญชีหลัก 5,860.00               5,860.00              ตกลงราคา โปลี ฟาร๑ม โปลี ฟาร๑ม ราคาต ําสุด IVU-60021833
ยาบัญชีหลัก 28,680.00             28,680.00            ตกลงราคา ฟาร๑มํา อินโนวํา ฟาร๑มํา อินโนวํา ราคาต ําสุด 6005900
ยาบัญชีหลัก 12,600.00             12,600.00            ตกลงราคา พาตาร๑แลบ พาตาร๑แลบ ราคาต ําสุด IU7080170
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ยาบัญชีหลัก 3,000.00               3,000.00              ตกลงราคา โปลี ฟาร๑ม โปลี ฟาร๑ม ราคาต ําสุด IVU-60021798
ยาบัญชีหลัก 10,914.00             10,914.00            ตกลงราคา ซิลลิค ฟาร๑มํา ซิลลิค ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1160562906
ยาบัญชีหลัก 8,760.00               8,760.00              ตกลงราคา บริษัท ฟาร๑มาแลนด๑ จํากัด บริษัท ฟาร๑มาแลนด๑ จํากัด ราคาต ําสุด PIS170803-066
ยาบัญชีหลัก 6,000.00               6,000.00              ตกลงราคา โปลี ฟาร๑ม โปลี ฟาร๑ม ราคาต ําสุด IVU-60020578
ยาบัญชีหลัก 10,320.00             10,320.00            ตกลงราคา โปลี ฟาร๑ม โปลี ฟาร๑ม ราคาต ําสุด IVU-60021797
ยาบัญชีหลัก 5,850.00               5,850.00              ตกลงราคา โปลี ฟาร๑ม โปลี ฟาร๑ม ราคาต ําสุด IVU-60022101
ยาบัญชีหลัก 15,400.00             15,400.00            ตกลงราคา พีเอ็มแอล พีเอ็มแอล ราคาต ําสุด SIS170804-149
ยาบัญชีหลัก 17,700.00             17,700.00            ตกลงราคา พีเอ็มแอล พีเอ็มแอล ราคาต ําสุด SIS170724-034
ยาบัญชีหลัก 20,000.00             20,000.00            ตกลงราคา สหแพทย๑เภสัช สหแพทย๑เภสัช ราคาต ําสุด 9110042982
ยาบัญชีหลัก 2,760.00               2,760.00              ตกลงราคา ฟาร๑มาแลนด๑ ฟาร๑มาแลนด๑ ราคาต ําสุด PIS170803-066
ยาบัญชีหลัก 6,000.00               6,000.00              ตกลงราคา ฟาร๑มาแลนด๑ ฟาร๑มาแลนด๑ ราคาต ําสุด PIS170803-067
ยาบัญชีหลัก 38,680.50             38,680.50            ตกลงราคา สยามฟาร๑มาซูติคอล สยามฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 1170801200
ยาบัญชีหลัก 4,750.00               4,750.00              ตกลงราคา โมเดอร๑นแมนู โมเดอร๑นแมนู ราคาต ําสุด IV6008-479
ยาบัญชีหลัก 2,277.00               2,277.00              ตกลงราคา โมเดอร๑นแมนู โมเดอร๑นแมนู ราคาต ําสุด IV6008-134
ยาบัญชีหลัก 42,800.00             4,355.00              ตกลงราคา ไบโอวาลิส ไบโอวาลิส ราคาต ําสุด SO1710137
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 2,230.00               2,230.00              ตกลงราคา ร๎าน เอส ที ซัพพลาย ร๎าน เอส ที ซัพพลาย ราคาต ําสุด 006/276
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 31,520.00             31,520.00            ตกลงราคา บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 6007363
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 26,500.00             26,500.00            ตกลงราคา บริษัท CKC เมดิคอส จํากัด บริษัท CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV 6000188
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 60,000.00             60,000.00            ตกลงราคา บริษัท เฮลต้ี มายด๑ โซลูชั น บริษัท เฮลต้ี มายด๑ โซลูชั น ราคาต ําสุด 2017-08-009
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 13,910.00             13,910.00            ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160625375
คําใช๎สอย 2,440.00               2,440.00              ตกลงราคา ร๎านเจียวพานิช ร๎านเจียวพานิช ราคาต ําสุด 111/5528
วัสดุกํอสร๎าง 1,060.00               1,060.00              ตกลงราคา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้า ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้า ราคาต ําสุด 1/72
วัสดุไฟฟ้า 225.00                 225.00                ตกลงราคา ร๎าน ก. วัสดุภัณฑ๑ ร๎าน ก. วัสดุภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 05/0227
วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,200.00               2,200.00              ตกลงราคา ร๎านยากัตซิงห๑ ร๎านยากัตซิงห๑ ราคาต ําสุด 43/2121
วัสดุชันสูตร 5,503,500.00        55,035.00            ตกลงราคา บริษัท ไบโอเซน จํากัด บริษัท ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SCN 1708-007
วัสดุชันสูตร 18,450.00             18,450.00            ตกลงราคา บริษัท ไทยไดเชนกําจัด บริษัท ไทยไดเชนกําจัด ราคาต ําสุด 6008064
วัสดุชันสูตร 8,750.00               8,750.00              ตกลงราคา หจก.โฟร๑สตาร๑ โอเอ จํากัด หจก.โฟร๑สตาร๑ โอเอ จํากัด ราคาต ําสุด 143/084
วัสดุชันสูตร 72,000.00             72,000.00            ตกลงราคา บริษัท ไบโอเซน จํากัด บริษัท ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด SN1708-005
วัสดุชันสูตร 26,500.00             26,500.00            ตกลงราคา บริษัท อินเตอร๑คอร๑ปอเรซั นจํากัด บริษัท อินเตอร๑คอร๑ปอเรซั นจํากัด ราคาต ําสุด INV 60-3487
วัสดุชันสูตร 4,800.00               4,800.00              ตกลงราคา บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6008-0173
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เวชภัณฑ๑มิใชํยา 33,850.00             33,850.00            ตกลงราคา บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 60/083826
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 16,140.00             16,140.00            ตกลงราคา บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 60/083942
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 4,750.00               4,750.00              ตกลงราคา บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 60/084051
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 21,900.00             21,900.00            ตกลงราคา บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 60/084036
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 20,009.00             20,009.00            ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160636072
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 26,720.00             26,720.00            ตกลงราคา บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 6007565
ยาบัญชีหลัก 6,000.00               6,000.00              ตกลงราคา รพศ.ลําปาง รพศ.ลําปาง ราคาต ําสุด M60H00217
คําใช๎สอย 4,000.00               4,000.00              ตกลงราคา ร๎าน ที อาร๑ กํอสร๎าง ร๎าน ที อาร๑ กํอสร๎าง ราคาต ําสุด 1/21
วัสดุสํานักงาน 360.00                 360.00                ตกลงราคา ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 65/3213
วัสดุสํานักงาน 30,000.00             30,000.00            ตกลงราคา หจก.อาร๑เอสโปรดักส๑ชัพพลาย หจก.อาร๑เอสโปรดักส๑ชัพพลาย ราคาต ําสุด 059/2931
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 9,255.50               9,255.50              ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช บริษัท ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5324790208
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 840.00                 840.00                ตกลงราคา เอสดีเอสเคอร๑ เอสดีเอสเคอร๑ ราคาต ําสุด 601007819
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 3,145.80               3,145.80              ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช บรัษัท ดีเคเอสเอช ราคาต ําสุด 5324736245
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 1,390.00               1,390.00              ตกลงราคา เอสดีเอสเคอร๑ เอสดีเอสเคอร๑ ราคาต ําสุด 601007900
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 780.00                 780.00                ตกลงราคา สวนดวกเด็นตัลซัพพลาย สวนดวกเด็นตัลซัพพลาย ราคาต ําสุด 68/003354
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 4,355.00               4,355.00              ตกลงราคา เอสดีเอสเคอร๑ เอสดีเอสเคอร๑ ราคาต ําสุด 601007901
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 1,100.00               1,100.00              ตกลงราคา เอสดีเอสเคอร๑ เอสดีเอสเคอร๑ ราคาต ําสุด 601008433
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 3,750.00               3,750.00              ตกลงราคา บริษัท ทันตสยาม บริษัท ทันตสยาม ราคาต ําสุด 16007/0610
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 2,450.00               2,450.00              ตกลงราคา หจก.อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก.อินสรูแม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL 01-080046
วัสดุงานบ๎านงานครัว 55,330.00             55,330.00            ตกลงราคา ร๎านอินเตอร๑ คลีน ซัพพลาย รํานอินเตอร๑ คลีน ซัพพลาย ราคาต ําสุด 018/0888
วัสดุงานบ๎านงานครัว 4,200.00               4,200.00              ตกลงราคา ร๎านเตี ยเฮํงอง ร๎านเตี ยเฮํงฮง ราคาต ําสุด 062/3073
วัสดุสํานักงาน 400.00                 400.00                ตกลงราคา ร๎านรักกันโฆษณา ร๎านรักกันโฆษณา ราคาต ําสุด 25/1242
คําใช๎สอย 3,800.00               3,800.00              ตกลงราคา ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร๑ ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า แอร๑ ราคาต ําสุด 044/2177
คําใช๎สอย 2,250.00               2,250.00              ตกลงราคา ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร๑ ร๎านรัษฎาการไฟฟ้า แอร๑ ราคาต ําสุด 044/2176
วัสดุไฟฟ้า 300.00                 300.00                ตกลงราคา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑การไฟฟ้า ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑การไฟฟ้า ราคาต ําสุด 2/19
วัสดุสํานักงาน 950.00                 950.00                ตกลงราคา น้ําดื มดิวดรอป น้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 4/3/60
วัสดุงานบ๎าน 534.00                 534.00                ตกลงราคา ร๎านเตี ยเฮํงอง ร๎านเตี ยเฮํงฮง ราคาต ําสุด 062/3065
วัสดุกํอสร๎าง 4,643.00               4,643.00              ตกลงราคา หจก.ลําปางชัยยากํอสร๎าง หจก.ชัยยากํอสร๎าง ราคาต ําสุด 078/3883
วัสดุไฟฟ้า 1,685.00               1,685.00              ตกลงราคา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้า ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้า ราคาต ําสุด 102
วัสดุกํอสร๎าง 190.00                 190.00                ตกลงราคา ร๎านธรภรณ๑อุปกรณ๑การไฟฟ้า ร๎านธรภรณ๑อุปกรณ๑การไฟฟ้า ราคาต ําสุด 2/23
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วัสดุอื น 580.00                 580.00                ตกลงราคา หจก. เต็กหมง หจก. เต็กหมง ราคาต ําสุด 112/5551
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 5,700.00               5,700.00              ตกลงราคา บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดักตร้ี จํากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดักตร้ี จํากัด ราคาต ําสุด IV 6003490
วัสดุกํอสร๎าง 22,300.00             22,300.00            ตกลงราคา หจก.อาร๑เอสโปรดักส๑ชัพพลาย หจก.อาร๑เอสโปรดักส๑ชัพพลาย ราคาต ําสุด 060/2980
วัสดุสํานักงาน 540.00                 540.00                ตกลงราคา ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ราคาต ําสุด 022/1092
วัสดุสํานักงาน 875.00                 875.00                ตกลงราคา ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางอิงค๑เจ็ท ราคาต ําสุด 022/1091
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 22,000.00             22,000.00            ตกลงราคา บริษัท CKC เมดิคอส จํากัด บริษัท CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV 6000199
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 15,000.00             15,000.00            ตกลงราคา บริษัท ทริมเมอร๑ จํากัด บริษัท ทริมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 170803408
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 6,175.00               6,175.00              ตกลงราคา บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/420
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 1,895.00               1,895.00              ตกลงราคา บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/418
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 3,585.00               3,585.00              ตกลงราคา บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/411
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 2,705.00               2,705.00              ตกลงราคา บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/425
วัสดุเชื้อเพลิง 880.00                 880.00                ตกลงราคา หจก.มิตรดีเซลลําปาง หจก.มิตรดีเซลลําปาง ราคาต ําสุด MVC600821-03
วัสดุกํอสร๎าง 270.00                 270.00                ตกลงราคา ร๎าน น. วัสดุ ร๎าน น. วัสดุ ราคาต ําสุด 2/14
วัสดุงานบ๎าน 900.00                 900.00                ตกลงราคา หจก.น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก.น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 453/22603
คําใช๎สอย 321.00                 321.00                ตกลงราคา การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอําเภอเกาะคา การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอําเภอเกาะคา ราคาต ําสุด e581216008180007
ครุภัณฑ๑การเกษตร 8,600.00               8,600.00              ตกลงราคา หจก.เต็กหมง หจก.เต๏กหมง ราคาต ําสุด 110/5481
วัสดุงานบ๎าน 941.50                 941.50                ตกลงราคา ร๎านลําปางอนันตภัณฑ๑ ร๎านลําปางอนันตภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 72/3562
วัสดุชันสูตร 3,000.00               3,000.00              ตกลงราคา บริษัท เคเอสซายน๑ กรุ๏ป จํากัด บริษัท เคเอสซายน๑ กรุ๏ป จํากัด ราคาต ําสุด IV6008133
วัสดุชันสูตร 4,250.00               4,250.00              ตกลงราคา บริษัท ไบโอเคมิคัล เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ไบโอเคมิคัล เทคโนโลยี จํากัด ราคาต ําสุด IV 6008058
วัสดุชันสูตร 4,494.00               4,494.00              ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากัด ราคาต ําสุด 1160025345
วัสดุชันสูตร 12,200.00             12,200.00            ตกลงราคา บริษัท เคเอสซายน๑ กรุ๏ป จํากัด บริษัท เคเอสซายน๑ กรุ๏ป จํากัด ราคาต ําสุด IV 6008117
วัสดุชันสูตร 27,000.00             27,000.00            ตกลงราคา บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6008-0554
วัสดุชันสูตร 33,100.00             33,100.00            ตกลงราคา บริษัท แอฟฟินิเท็ค จํากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จํากัด ราคาต ําสุด D 60-01131
วัสดุชันสูตร 26,250.00             26,250.00            ตกลงราคา บริษัท อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด บริษัท อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด ราคาต ําสุด INV 60-3767
วัสดุชันสูตร 94,062.00             94,062.00            ตกลงราคา บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากัด ราคาต ําสุด INV 6008-0568
วัสดุชันสูตร 98,250.00             98,250.00            ตกลงราคา บริษัท เอ็กซ๑แล็บ จํากัด บริษัท เอ็กซ๑แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV 6008-106
วัสดุชันสูตร 21,000.00             21,000.00            ตกลงราคา บริษัท วายดี ไดนซ๑นอสติคส๑ บริษัท วายดี ไดนซ๑นอสติคส๑ ราคาต ําสุด IV 60081757
ยาบัญชีหลัก 52,000.00             500.00                ตกลงราคา บริษัท สหแพทย๑ บริษัท สหแพทย๑ ราคาต ําสุด 9110037246
ยาบัญชีหลัก 1,375.00               1,375.00              ตกลงราคา บริษัท สหแพทย๑ บริษัท สหแพทย๑ ราคาต ําสุด 9110036378
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 20,009.00             20,009.00            ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160475366
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เวชภัณฑ๑มิใชํยา 30,240.00             30,240.00            ตกลงราคา บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 6006551
วัสดุกํอสร๎าง 520.00                 520.00                ตกลงราคา ร๎านอ๎ายลา ร๎านอ๎ายลา ราคาต ําสุด 1/18
วัสดุไฟฟ้า 3,223.00               3,223.00              ตกลงราคา ร๎านธนภรณ๑อุปรณ๑ไฟฟ้า ร๎านธนภรณ๑การไฟฟ้า ราคาต ําสุด 2/95-96
ยาบัญชีหลัก 9,480.00               9,480.00              ตกลงราคา บริษัท ภิญโญฟาร๑มาซี บริษัท ภิญโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6016040
ยาบัญชีหลัก 3,000.00               3,000.00              ตกลงราคา บริษัท ภิญโญฟาร๑มาซี บริษัท ภิญโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6016041
ยาบัญชีหลัก 22,010.00             22,010.00            ตกลงราคา บริษัท ภิญโญฟาร๑มาซี บริษัท ภิญโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด IV6017077
ยาบัญชีหลัก 7,400.00               7,400.00              ตกลงราคา บริษัทคอนติเนนตัลฟาร๑ม บริษัทคอนติเนนตัลฟาร๑ม ราคาต ําสุด IN6005966
ยาบัญชีหลัก 72,024.00             72,024.00            ตกลงราคา บริษัท เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล บริษัท เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 601061449
ยาบัญชีหลัก 4,000.00               4,000.00              ตกลงราคา บริษัท เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล บริษัท เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 601054548
ยาบัญชีหลัก 9,000.00               9,000.00              ตกลงราคา บริษัท เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล บริษัท เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 601064746
ยาบัญชีหลัก 6,200.00               6,200.00              ตกลงราคา บริษัท พาตาร๑แลบ(2517) บริษัท พาตาร๑แลบ(2517) ราคาต ําสุด IU7060685
ยาบัญชีหลัก 18,500.00             18,500.00            ตกลงราคา บริษัท พาตาร๑แลบ(2517) บริษัท พาตาร๑แลบ(2517) ราคาต ําสุด IU7060928
ยาบัญชีหลัก 5,920.00               5,920.00              ตกลงราคา บริษัท ฟารมาติกา บริษัท ฟารมาติกา ราคาต ําสุด DISI70621-026
ยาบัญชีหลัก 2,600.00               2,600.00              ตกลงราคา บริษัท ฟารมาติกา บริษัท ฟารมาติกา ราคาต ําสุด DISI70704-072
ยาบัญชีหลัก 78,198.06             78,198.06            ตกลงราคา บริษัท องค๑กรเภสัชกรรม บริษัท องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B0008843
ยาบัญชีหลัก 2,892.00               2,892.00              ตกลงราคา บริษัท องค๑กรเภสัชกรรม บริษัท องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B0008849
ยาบัญชีหลัก 61,713.15             61,713.15            ตกลงราคา บริษัท องค๑กรเภสัชกรรม บริษัท องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด B0008973
ยาบัญชีหลัก 11,200.00             11,200.00            ตกลงราคา บริษัท เมดิซีนซัพพลาย บริษัท เมดิซีนซัพพลาย ราคาต ําสุด 25692
ยาบัญชีหลัก 42,000.00             42,000.00            ตกลงราคา บริษัท เมดไลน๑ บริษัท เมดไลน๑ ราคาต ําสุด 103170600684
ยาบัญชีหลัก 86,370.00             86,370.00            ตกลงราคา บริษัท องค๑กรเภสัชกรรม บริษัท องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 0008974
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 10,000.00             10,000.00            ตกลงราคา บริษัท ออมนิเมด จํากัด บริษัท ออมนิเมด จํากัด ราคาต ําสุด G 5580
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 2,400.00               2,400.00              ตกลงราคา บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 60/063211
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 44,970.00             44,970.00            ตกลงราคา บริษัท ไซแอนเมด จํากัด บริษัท ไซแอนเมด จํากัด ราคาต ําสุด SM 60/063210
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 18,000.00             18,000.00            ตกลงราคา บริษัท เอ ที พี อินเตอร๑เมดิคอล บริษัท เอ ที พี อินเตอร๑เมดิคอล ราคาต ําสุด 60/422
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 13,125.00             13,125.00            ตกลงราคา บริษัท กําแพงเพชรเซอร๑วิส บริษัท กําแพงเพชรเซอร๑วิส ราคาต ําสุด 004/198
วัสดุคอมพิวเตอร๑ 460.00                 460.00                ตกลงราคา ร๎าน TCC Computer ร๎าน TCC Computer ราคาต ําสุด 13/60
วัสดุไฟฟ้า 10,600.00             10,600.00            ตกลงราคา หจก.มิตรดีเซล หจก.มิตรดีเซล ราคาต ําสุด 04/0162
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 7,400.00               7,400.00              ตกลงราคา หจก.โปรเสิร๑ทซัพพลาย หจก.โปรเสิร๑ทซัพพลาย ราคาต ําสุด 115/6018
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 13,500.00             13,500.00            ตกลงราคา หจก.วากัส เมดิเซีย หจก.วากัส เมดิเซีย ราคาต ําสุด 600703
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 4,200.00               4,200.00              ตกลงราคา บริษัท วีอาร๑ รีแฮปโปร จํากัด บริษัท วีอาร๑ รีแฮปโปร จํากัด ราคาต ําสุด R170222
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เวชภัณฑ๑มิใชํยา 4,200.00               4,200.00              ตกลงราคา บริษัท วีอาร๑ รีแฮปโปร จํากัด บริษัท วีอาร๑ รีแฮปโปร จํากัด ราคาต ําสุด R170337
วัสดุกํอสร๎าง 570.00                 570.00                ตกลงราคา ร๎าน ก. วัสดุภัณฑ๑ ร๎าน ก. วัสดุภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 05/0228
วัสดุสํานักงาน 950.00                 950.00                ตกลงราคา ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 18/2/60
วัสดุกํอสร๎าง 150.00                 150.00                ตกลงราคา ร๎านเอ็นทีคอนเซ็ป ร๎านเอ็นทีคอนเซ็ป ราคาต ําสุด 1/10
ครุภัณฑ๑งานบ๎าน 16,100.00             16,100.00            ตกลงราคา ร๎านเจียวพานิช ร๎านเจียวพานิช ราคาต ําสุด 109/5437
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 5,000.00               5,000.00              ตกลงราคา บริษัทเดรเกอร๑ เมดิคัล ประเทศไทย จํากัดบริษัทเดรเกอร๑ เมดิคัล ประเทศไทย จํากัดราคาต ําสุด sa1707-058
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 17,000.00             17,000.00            ตกลงราคา บริษัท ไบโอคอทตอน จํากัด บริษัท ไบโอคอทตอน จํากัด ราคาต ําสุด IV 6006830
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 27,000.00             27,000.00            ตกลงราคา บริษัท เคมเทค เฮลแคร๑ จํากัด บริษัท เคมเทค เฮลแคร๑ จํากัด ราคาต ําสุด 17-07-2560
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 3,680.00               3,680.00              ตกลงราคา บริษัท ดีเคที (ประทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคที (ประทศไทย) จํากัด ราคาต ําสุด 17/697
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 2,100.00               2,100.00              ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด ราคาต ําสุด 17070540
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 16,430.00             16,430.00            ตกลงราคา หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL 01-070035
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 4,500.00               4,500.00              ตกลงราคา หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อินสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IL 01-070037
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 8,453.00               8,453.00              ตกลงราคา บริษัท โอเร็กซ๑ บริษัท โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 600703024
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 1,819.00               1,819.00              ตกลงราคา บริษัท โอเร็กซ๑ บริษัท โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 600701117
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 3,103.00               3,103.00              ตกลงราคา บริษัท โอเร็กซ๑ บริษัท โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 600701113
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 25,359.00             25,359.00            ตกลงราคา บริษัท โอเร็กซ๑ บริษัท โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 600606547
วัสดุชันสูตร 9,500.00               9,500.00              ตกลงราคา บริษัท เคเอสซายน๑ กรุ๏ป จํากัด บริษัท เคเอสซายน๑ กรุ๏ป จํากัด ราคาต ําสุด IV 5809052
วัสดุชันสูตร 19,400.00             19,400.00            ตกลงราคา บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอาติก จํากัด บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอาติก จํากัด ราคาต ําสุด INV 60-1226
วัสดุชันสูตร 26,500.00             26,500.00            ตกลงราคา บริษัท อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด บริษัท อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั นจํากัด ราคาต ําสุด INV60-3072
วัสดุชันสูตร 12,000.00             12,000.00            ตกลงราคา บริษัท อาร๑เอ็กซ๑ จํากัด บริษัท อาร๑เอ็กซ๑ จํากัด ราคาต ําสุด IV 17-31441
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 11,235.00             11,235.00            ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5324489165
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 33,705.00             33,705.00            ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5324713031
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 22,470.00             22,470.00            ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5324712861
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 10,130.76             10,130.76            ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 532444977
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 3,150.00               3,150.00              ตกลงราคา บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก็ส บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก็ส ราคาต ําสุด BR26007/000016
วัสดุไฟฟ้า 1,536.00               1,536.00              ตกลงราคา ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้า ร๎านธนภรณ๑อุปกรณ๑ไฟฟ้า ราคาต ําสุด 101
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 23,500.00             23,500.00            ตกลงราคา บริษัท CKC เมดิคอส จํากัด บริษัท CKC เมดิคอส จํากัด ราคาต ําสุด IV6000180
คําใช๎สอย 9,500.00               9,500.00              ตกลงราคา บริษัท ไพรม๑ เมดิคอค จํากัด บริษัท ไพรม๑ เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด SJM600613/121
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 20,009.00             20,009.00            ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1160485044
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 4,850.00               4,850.00              ตกลงราคา บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/375
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เวชภัณฑ๑มิใชํยา 4,305.00               4,305.00              ตกลงราคา บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/380
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 3,555.00               3,555.00              ตกลงราคา บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/328
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 1,320.00               1,320.00              ตกลงราคา บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/352
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 3,065.00               3,065.00              ตกลงราคา บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอัลลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 60/407
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 14,200.00             14,200.00            ตกลงราคา หจก. วีอาร๑ซัพพอร๑ต หจก.วีอาร๑ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 603554
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 8.474.40 8,474.00              ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 532413101
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 5,457.00               5,457.00              ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5324713032
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 2,824.00               2,824.00              ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5324704772
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 8,474.40               8,474.00              ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5324152247
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 6,099.00               6,099.00              ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5324454978
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 2,824.80               2,824.80              ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5324535887
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 18,297.00             18,297.00            ตกลงราคา บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5324535889
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 1,100.00               1,100.00              ตกลงราคา บริษัท อินโพ เมดิคอล จํากัด บริษัทอินโพ เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 2017-07104
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 8,000.00               8,000.00              ตกลงราคา บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี จํากัด บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี จํากัด ราคาต ําสุด 604443
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 5,800.00               5,800.00              ตกลงราคา บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี จํากัด บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี จํากัด ราคาต ําสุด 603251
เวชภัณฑ๑มิใชํยา 6,000.00               6,000.00              ตกลงราคา บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี จํากัด บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อินดัสตร้ี จํากัด ราคาต ําสุด 603732
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610114018605 ลว.15/12/60

601214257858 ลว.18/12/60

610114005492 ลว.17/12/60



610114005492 ลว.18/12/60















601114201325 ลว.14 พย. 60

601114229799 ลว. 17 พย. 60

601114257255 ลว. 17 พย. 60

601114077581 ลว. 17 พย. 60



601114084857 ลว. 17 พย. 60

601214100493 ลว. 27 พย. 60














































