
ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่

คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการชื้อ

หรือจ้าง

1 สต๊ิกเกอร์เนื้อขาวด้าน 20,000.00           20,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ราคาต ่าสุด 025/62 1 เมษายน 2562

2 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 6,741.00             6,741.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด ราคาต ่าสุด 620302973 1 เมษายน 2562

3 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 15,151.20           15,151.20          เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ่าสุด 5328877879 1 เมษายน 2562

4 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 7,083.40             7,083.40            เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด ราคาต ่าสุด 620303658 1 เมษายน 2562

5 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 21,400.00           21,400.00          เฉพาะเจาะจง หจก. วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก. วอีาร์ ซัพพอร์ต ราคาต ่าสุด 621652 1 เมษายน 2562

6 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 41,890.00           41,890.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น.ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด บริษทั เอ็น.ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด ราคาต ่าสุด IV062001226 1 เมษายน 2562

7 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,805.46             3,805.46            เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1163415590 1 เมษายน 2562

8 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 18,900.00           18,900.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั โซวคิ จ่ากัด บริษทั โซวคิ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 110736 1 เมษายน 2562

9 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 6,900.00             6,900.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ทเีอสว ีเรสคิวซ๊อป ร้าน ทเีอสว ีเรสคิวซ๊อป ราคาต ่าสุด 01/08 1 เมษายน 2562

10 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,500.00             4,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จ่ากัด บริษทั แอมเบสพลัส จ่ากัด ราคาต ่าสุด AM6203/139 1 เมษายน 2562

11 วสัดุวทิยาศาสตร์ 53,000.00           53,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด INV 6204-0012 3 เมษายน 2562

12 วสัดุวทิยาศาสตร์ 2,000.00             2,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด ราคาต ่าสุด
5328948900 
A

3 เมษายน 2562

13 วสัดุวทิยาศาสตร์ 24,610.00           24,610.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 11634855432 3 เมษายน 2562

14 วสัดุวทิยาศาสตร์ 6,750.00             6,750.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๊ป จ่ากัด บริษทั เอ็มพ ีเมด กรุ๊ป จ่ากัด ราคาต ่าสุด MG 6203-0382 3 เมษายน 2562

15 วสัดุวทิยาศาสตร์ 43,245.00           43,245.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จ่ากัด บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จ่ากัด ราคาต ่าสุด 6203169 3 เมษายน 2562

16 ยาบญัชียาหลัก 52,000.00           52,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จ่ากัด บริษทั ไบโอวาลิส จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1902862 4 เมษายน 2562

17 ยาบญัชียาหลัก 46,759.00           46,759.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1163453813 4 เมษายน 2562

18 ยาบญัชียาหลัก 18,125.80           18,125.80          เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1163459246 4 เมษายน 2562

19 ยาบญัชียาหลัก 10,828.40           10,828.40          เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1163453457 4 เมษายน 2562

20 ยาบญัชียาหลัก 20,400.00           20,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร์นเมนู จ่ากัด บริษทั โมเดอร์นเมนู จ่ากัด ราคาต ่าสุด 6203-178 4 เมษายน 2562

21 ยาบญัชียาหลัก 14,760.00           14,760.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมีคอลศ์ จ่ากัด บริษทั ท ีโอ เคมีคอลศ์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 6203/12371 4 เมษายน 2562

22 ยาบญัชียาหลัก 15,500.00           15,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมีคอลศ์ จ่ากัด บริษทั ท ีโอ เคมีคอลศ์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 6203/12281 4 เมษายน 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
โรงพยาบาลเกาะคา



23 ยาบญัชียาหลัก 3,450.00             3,450.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมีคอลศ์ จ่ากัด บริษทั ท ีโอ เคมีคอลศ์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 6203/12281 4 เมษายน 2562

24 ยาบญัชียาหลัก 1,500.00             1,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีโอ เคมีคอลศ์ จ่ากัด บริษทั ท ีโอ เคมีคอลศ์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 6203/12382 4 เมษายน 2562

25 ยาบญัชียาหลัก 2,400.00             2,400.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เภสัชกรรมทหาร บริษทั เภสัชกรรมทหาร ราคาต ่าสุด 181862 4 เมษายน 2562

26 ยาบญัชียาหลัก 1,400.00             1,400.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั หาญไทยฟาร์ม่า บริษทั หาญไทยฟาร์ม่า ราคาต ่าสุด 19-01815 4 เมษายน 2562

27 ยาบญัชียาหลัก 4,920.00             4,920.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั จรูญเภสัช บริษทั จรูญเภสัช ราคาต ่าสุด 62031014 4 เมษายน 2562

28 ยาบญัชียาหลัก 4,032.00             4,032.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ็น พี บริษทั ท ีเอ็น พี ราคาต ่าสุด 62147622 4 เมษายน 2562

29 ตัดกระจก 350.00                350.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเกาะคาอลุมิเนียม ร้านเกาะคาอลุมิเนียม ราคาต ่าสุด 21/1028 5 เมษายน 2562

30 วสัดุงานบา้นงานครัว 44,147.00           44,147.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั อยัยา อนิเตอร์เทรดด้ิง จ่ากดั บริษทั อยัยา อนิเตอร์เทรดด้ิง จ่ากดั ราคาต ่าสุด BI6200192 5 เมษายน 2562

31 วสัดุส่านักงาน 33,097.00           33,097.00          เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพนัธ์ ร้านรัตนาพนัธ์ ราคาต ่าสุด IV6201745,1799 5 เมษายน 2562

32 วสัดุงานบา้นงานครัว 8,665.00             8,665.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง ราคาต ่าสุด 094/4690,92 5 เมษายน 2562

33 วสัดุงานบา้นงานครัว 3,165.00             3,165.00            เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์ ร้านมานิตย์ ราคาต ่าสุด 003/121 5 เมษายน 2562

34 วสัดุงานบา้นงานครัว 14,079.50           14,079.50          เฉพาะเจาะจง นายภมูินทร์ สายวงศ์ฝัน นายภมูินทร์ สายวงศ์ฝัน ราคาต ่าสุด PM62040001 5 เมษายน 2562

35 วสัดุงานบา้นงานครัว 6,770.00             6,770.00            เฉพาะเจาะจง ร้านล่าปางคลีน ร้านล่าปางคลีน ราคาต ่าสุด 017/0841 5 เมษายน 2562

36 วสัดุก่อสร้าง 1,089.00             1,089.00            เฉพาะเจาะจง หจก. ล่าปางชัยยาก่อสร้าง หจก. ล่าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 122/6051 5 เมษายน 2562

37 จ้างบ่ารุง ค.การแพทย์ 24,075.00           24,075.00          เฉพาะเจาะจง หจก. เบสท ์เมดิคอล แพร่ หจก. เบสท ์เมดิคอล แพร่ ราคาต ่าสุด 5 เมษายน 2562

38 จา้งเหมารักษาความปลอดภัย 3,900.00             3,900.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความปลอดภยั จ่ากัด บริษทั รักษาความปลอดภยั จ่ากัด ราคาต ่าสุด 5 เมษายน 2562

39 จา้งปรับปรุงอาคารจา่ยกลาง 16,900.00           16,900.00          เฉพาะเจาะจง ร้านปทัมาเจริญกิจ ร้านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ่าสุด 21/2 5 เมษายน 2562

40 ถังขยะสีขาว 7,920.00             7,920.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮงฮง ร้านเตียเฮงฮง ราคาต ่าสุด 094/4635 9 เมษายน 2562

41 จ้างบ่ารุง ค.การแพทย์ 9,100.00             9,100.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษทั MDC(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุด 9 เมษายน 2562

42 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 81,020.00           81,020.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษทั MDC(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุด
6202907-
3451

9 เมษายน 2562

43 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 20,000.00           20,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก. อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต ่าสุด ILV6204/0046 9 เมษายน 2562

44 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 55,610.00           55,610.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนด์เมด จ่ากัด บริษทั ไซเอนด์เมด จ่ากัด ราคาต ่าสุด SM62/021141-031645 9 เมษายน 2562

45 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,800.00             3,800.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล์ จ่ากัด บริษทั ไอดีเวลล์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด INV6203/0201 9 เมษายน 2562

46 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 83,395.80           83,395.80          เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ่าสุด 5328910048 9 เมษายน 2562

47 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 83,000.00           83,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ์ อินโนเวชั น จ่ากัด บริษทั ดีไวซ์ อินโนเวชั น จ่ากัด ราคาต ่าสุด 43547 9 เมษายน 2562

48 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 6,000.00             6,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล จ่ากัด บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุด IV62040058 9 เมษายน 2562

49 ยาบญัชียาหลัก 13,150.40           13,150.40          เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด ฟาร์ม่า จ่ากัด บริษทั พรีเมด ฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต ่าสุด 620300322 9 เมษายน 2562



50 ยาบญัชียาหลัก 8,760.00             8,760.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ่ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1913099 9 เมษายน 2562

51 ยาบญัชียาหลัก 5,778.00             5,778.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ่ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1912950 9 เมษายน 2562

52 ยาบญัชียาหลัก 73,200.00           73,200.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร์นเมนู จ่ากัด บริษทั โมเดอร์นเมนู จ่ากัด ราคาต ่าสุด 62031129 9 เมษายน 2562

53 ยาบญัชียาหลัก 6,880.00             6,880.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั นิเวอเซลเมดิคอล จ่ากัด บริษทั นิเวอเซลเมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุด 620893 9 เมษายน 2562

54 ยาบญัชียาหลัก 67,024.80           67,024.80          เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีแอล เอช เทรดด้ิง จ่ากัด บริษทั บ ีแอล เอช เทรดด้ิง จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1062006853 9 เมษายน 2562

55 ยาบญัชียาหลัก 10,400.00           10,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ่ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 33813 9 เมษายน 2562

56 ยาบญัชียาหลัก 12,400.00           12,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 620304761 9 เมษายน 2562

57 ยาบญัชียาหลัก 22,187.52           22,187.52          เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1163467992 9 เมษายน 2562

58 ยาบญัชียาหลัก 22,972.90           22,972.90          เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1163457329 9 เมษายน 2562

59 ยาบญัชียาหลัก 9,159.20             9,159.20            เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 116345207 9 เมษายน 2562

60 ยาบญัชียาหลัก 6,270.20             6,270.20            เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1163458167 9 เมษายน 2562

61 ยาบญัชียาหลัก 19,613.10           19,613.10          เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1163453561 9 เมษายน 2562

62 ยาบญัชียาหลัก 93,678.50           93,678.50          เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1163459792 9 เมษายน 2562

63 ยาบญัชียาหลัก 7,499.95             7,499.95            เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1163467771 9 เมษายน 2562

64 จ้างบ่ารุง ค.การแพทย์ 5,500.00             5,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ่ากัด บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุด 10 เมษายน 2562

65 จ้างบ่ารุง ค.การแพทย์ 3,600.00             3,600.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เซฟไลฟเ์ทคโนโลยี จ่ากัด บริษทั เซฟไลฟเ์ทคโนโลยี จ่ากัด ราคาต ่าสุด SLT62-04-021 10 เมษายน 2562

66 กระติกน้่าร้อน 645.00                645.00               เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ่าสุด 043/2134 11 เมษายน 2562

67 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 11,700.00           11,700.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ตะวนัแม๊คไวสซ์ จ่ากัด บริษทั ตะวนัแม๊คไวสซ์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด IVT-1904032 11 เมษายน 2562

68 วสัดุวทิยาศาสตร์ 77,500.00           77,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮเลน่า ไทย ลาบอราตอรี  จ่ากัด บริษัท เฮเลน่า ไทย ลาบอราตอรี  จ่ากัด ราคาต ่าสุด 201904-1008 17 เมษายน 2562

69 วสัดุวทิยาศาสตร์ 36,780.00           36,780.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต ่าสุด
EX-IV 6204-
0324

17 เมษายน 2562

70 วสัดุวทิยาศาสตร์ 91,725.00           91,725.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟรืฒเมอร์ จ่ากัด บริษทั เฟรืฒเมอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด INV 6204-0324 17 เมษายน 2562

71 วสัดุวทิยาศาสตร์ 24,300.00           24,300.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ่ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด IV 5809-0423 17 เมษายน 2562

72 วสัดุวทิยาศาสตร์ 99,747.00           99,747.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด INV 6204-0324 17 เมษายน 2562

73 จ้างบ่ารุง ค.การแพทย์ 25,000.00           25,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดทอป บริษทั เมดทอป ราคาต ่าสุด IV 5809-0423 18 เมษายน 2562

74 จ้างบ่ารุง ค.การแพทย์ 60,000.00           60,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล จ่ากัด บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุด INV 6204-0139 18 เมษายน 2562

75 ต้นไม้ไทรเกาหลี 2,640.00             2,640.00            เฉพาะเจาะจง สวนลุงพจน์ สวนลุงพจน์ ราคาต ่าสุด 18 เมษายน 2562

76 วสัดุก่อสร้าง 520.00                520.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน ก. วสัดุภณัฑ์ ร้าน ก. วสัดุภณัฑ์ ราคาต ่าสุด 019/0901 18 เมษายน 2562



77 วสัดุส่านักงาน 21,000.00           21,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน้่าดื มดิวดรอป ร้านน้่าดื มดิวดรอป ราคาต ่าสุด 10/1/62 18 เมษายน 2562

78 ยาบญัชียาหลัก 5,821.20             5,821.20            เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาติก้า จ่ากัด บริษทั ฟาร์มาติก้า จ่ากัด ราคาต ่าสุด 190401055 18 เมษายน 2562

79 ยาบญัชียาหลัก 19,800.00           19,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั พาร์ต้าแลบ จ่ากัด บริษทั พาร์ต้าแลบ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 9031198 18 เมษายน 2562

80 ยาบญัชียาหลัก 24,440.00           24,440.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั โอสภอินเตอร์ จ่ากัด บริษทั โอสภอินเตอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 19BU04422 18 เมษายน 2562

81 ยาบญัชียาหลัก 13,375.00           13,375.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั  เจเอสวชิั น จ่ากัด บริษทั  เจเอสวชิั น จ่ากัด ราคาต ่าสุด 100221014 18 เมษายน 2562

82 ยาบญัชียาหลัก 4,250.00             4,250.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกร จ่ากัด บริษทั แก้วมังกร จ่ากัด ราคาต ่าสุด 620400097 18 เมษายน 2562

83 ยาบญัชียาหลัก 3,400.00             3,400.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกร จ่ากัด บริษทั แก้วมังกร จ่ากัด ราคาต ่าสุด 62040099 18 เมษายน 2562

84 ยาบญัชียาหลัก 2,700.00             2,700.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกร จ่ากัด บริษทั แก้วมังกร จ่ากัด ราคาต ่าสุด 62030647 18 เมษายน 2562

85 ยาบญัชียาหลัก 130,379.00         130,379.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 3020013073 18 เมษายน 2562

86 ยาบญัชียาหลัก 680.00                680.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 3020013072 18 เมษายน 2562

87 ยาบญัชียาหลัก 25,740.00           25,740.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ่ากัด บริษทั ไบโอจีนีเทค จ่ากัด ราคาต ่าสุด 620006418 18 เมษายน 2562

88 ยาบญัชียาหลัก 5,136.00             5,136.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีแอล เอช เทรดด้ิง จ่ากัด บริษทั บ ีแอล เอช เทรดด้ิง จ่ากัด ราคาต ่าสุด 62009087 18 เมษายน 2562

89 ยาบญัชียาหลัก 40,000.00           40,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร์นเมนู จ่ากัด บริษทั โมเดอร์นเมนู จ่ากัด ราคาต ่าสุด 6203179 18 เมษายน 2562

90 ยาบญัชียาหลัก 42,860.00           42,860.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ จ่ากัด บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 621031782 18 เมษายน 2562

91 ยาบญัชียาหลัก 21,000.00           21,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ จ่ากัด บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 621032056 18 เมษายน 2562

92 ค.ส่านักงานต ่ากวา่เกณฑ์ 1,900.00             1,900.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ่าสุด 19 เมษายน 2562

93 จ้างท่าปา้ยไวนิล 600.00                600.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์ล่าปางอิงค์เจ๊ค ร้านเลเซอร์ล่าปางอิงค์เจ๊ค ราคาต ่าสุด 19 เมษายน 2562

94 เหมาบริการติดต้ังระบบ 158,500.00         158,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ่าสุด 19 เมษายน 2562

95 โทรทศัน์ 32 นิ้ว 59,700.00           59,700.00          เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ่าสุด 19 เมษายน 2562

96 วสัดุส่านักงาน 6,900.00             6,900.00            เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพนัธ์ ร้านรัตนาพนัธ์ ราคาต ่าสุด 19 เมษายน 2562

97 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 16,500.00           16,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก. วากัส เมดิเซีย หจก. วากัส เมดิเซีย ราคาต ่าสุด 620405 19 เมษายน 2562

98 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,550.00             4,550.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี เค ที(ประเทศไทย) จ่ากดั บริษทั ดี เค ที(ประเทศไทย) จ่ากดั ราคาต ่าสุด IV0419-015 19 เมษายน 2562

99 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 28,676.00           28,676.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ่าสุด 5328976616 19 เมษายน 2562

100 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 5,230.00             5,230.00            เฉพาะเจาะจง
บริษทั ลานนาอนิดรัสเตรียลแกส๊ 
จ่ากดั

บริษทั ลานนาอนิดรัสเตรียลแกส๊ 
จ่ากดั

ราคาต ่าสุด LA6203/113-046 19 เมษายน 2562

101 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 10,240.00           10,240.00          เฉพาะเจาะจง
หจก. ออนแอนด์ออน ไดมอนด์ 
จ่ากดั

หจก. ออนแอนด์ออน ไดมอนด์ จ่ากดั ราคาต ่าสุด 05/620813 19 เมษายน 2562

102 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 67,200.00           67,200.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอลซิสเต็มส์ จ่ากัด บริษัท ไอดีเอส เมดิคอลซิสเต็มส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด UG80018488 19 เมษายน 2562

103 ซ่อมมอเตอร์ 2,600.00             2,600.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญการช่าง ร้านเจริญการช่าง ราคาต ่าสุด 1/1 22 เมษายน 2562



104 ยาบญัชียาหลัก 89,136.40           89,136.40          เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 3020012993 22 เมษายน 2562

105 ยาบญัชียาหลัก 4,500.00             4,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 3020013456 22 เมยายน 2562

106 ยาบญัชียาหลัก 116,190.10         116,190.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 3020013252 22 เมษายน 2562

107 ยาบญัชียาหลัก 2,500.00             2,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 3020013242 22 เมษายน 2562

108 ยาบญัชียาหลัก 7,023.20             7,023.20            เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 3020012992 22 เมยายน 2562

109 ยาบญัชียาหลัก 11,941.20           11,941.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด ราคาต ่าสุด 5328950271 22 เมษายน 2562

110 วสัดุทนัตกรรม 10,100.00           10,100.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีเอสเคอร์ จ่ากัด บริษทั เอสดีเอสเคอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 621003891 23 เมษายน 2562

111 วสัดุทนัตกรรม 52,500.00           52,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ทนัตสยาม จ่ากัด บริษทั ทนัตสยาม จ่ากัด ราคาต ่าสุด IV6202/0606 23 เมยายน 2562

112 ยาบญัชียาหลัก 9,025.45             9,025.45            เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด ราคาต ่าสุด 5328936246 23 เมษายน 2562

113 ยาบญัชียาหลัก 5,272.96             5,272.96            เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด ราคาต ่าสุด 5328937664 23 เมยายน 2562

114 ยาบญัชียาหลัก 5,697.75             5,697.75            เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด ราคาต ่าสุด 5328847441 23 เมษายน 2562

115 ยาบญัชียาหลัก 40,232.00           40,232.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด ราคาต ่าสุด 5328938374 24 เมษายน 2562

116 ยาบญัชียาหลัก 13,770.90           13,770.90          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด ราคาต ่าสุด 5328869350 24 เมยายน 2562

117 ยาบญัชียาหลัก 9,373.20             9,373.20            เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด ราคาต ่าสุด 5328938398 24 เมษายน 2562

118 ยาบญัชียาหลัก 8,000.00             8,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ่ากัด บริษทั มาสุ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 166938 25 เมษายน 2562

119 ยาบญัชียาหลัก 5,120.00             5,120.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ่ากัด บริษทั มาสุ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 167186 25 เมยายน 2562

120 ยาบญัชียาหลัก 26,215.00           26,215.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีรอล จ่ากัด บริษทั ฮีรอล จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1904034 25 เมษายน 2562

121 วสัดุทนัตกรรม 22,110.00           22,110.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงไฮ้ จ่ากัด บริษทั เชียงไฮ้ จ่ากัด ราคาต ่าสุด BB256203/00821 25 เมษายน 2562

122 ยาบญัชียาหลัก 7,704.00             7,704.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีรอล จ่ากัด บริษทั ฮีรอล จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1904001 26 เมษายน 2562

123 ยาบญัชียาหลัก 27,970.00           27,970.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญ ฟาร์มาซูติคอลส์ จ่ากัด บริษัท ภิญโญ ฟาร์มาซูติคอลส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 6210539 26 เมยายน 2562

124 ยาบญัชียาหลัก 5,880.00             5,880.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญ ฟาร์มาซูติคอลส์ จ่ากัด บริษัท ภิญโญ ฟาร์มาซูติคอลส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 6210279 26 เมษายน 2562

125 วสัดุทนัตกรรม 7,000.00             7,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั อุดมเมดิคอล จ่ากัด บริษทั อุดมเมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุด GU19040407 26 เมษายน 2562

126 วสัดุทนัตกรรม 1,890.00             1,890.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ไจโก้ จ่ากัด บริษทั ไจโก้ จ่ากัด ราคาต ่าสุด IV6204001 26 เมษายน 2562

127 วสัดุทนัตกรรม 5,001.18             5,001.18            เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด ราคาต ่าสุด 5328946428 26 เมษายน 2562

128 ยาบญัชียาหลัก 3,000.00             3,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญ ฟาร์มาซูติคอลส์ จ่ากัด บริษัท ภิญโญ ฟาร์มาซูติคอลส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 6210968 27 เมษายน 2562

129 ยาบญัชียาหลัก 66,170.00           66,170.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พ ีเอส จ่ากัด บริษทั เอส พ ีเอส จ่ากัด ราคาต ่าสุด SI24/1901414 27 เมยายน 2562

130 ยาบญัชียาหลัก 8,346.00             8,346.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแอล์มเคลเลอร์ จ่ากัด บริษทั ดีทแอล์มเคลเลอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 5447713543 27 เมษายน 2562



131 ยาบญัชียาหลัก 13,792.30           13,792.30          เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแอล์มเคลเลอร์ จ่ากัด บริษทั ดีทแอล์มเคลเลอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 5447713088 28 เมษายน 2562

132 ยาบญัชียาหลัก 17,976.00           17,976.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแอล์มเคลเลอร์ จ่ากัด บริษทั ดีทแอล์มเคลเลอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 5447713477 28 เมยายน 2562

133 ยาบญัชียาหลัก 9,844.00             9,844.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแอล์มเคลเลอร์ จ่ากัด บริษทั ดีทแอล์มเคลเลอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 5447712817 28 เมษายน 2562

134 ยาบญัชียาหลัก 18,618.00           18,618.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแอล์มเคลเลอร์ จ่ากัด บริษทั ดีทแอล์มเคลเลอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 5447709461 29 เมษายน 2562

135 ยาบญัชียาหลัก 103,332.80         103,332.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 3020013155 29 เมยายน 2562

136 ยาบญัชียาหลัก 34,400.00           34,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์ม่า จ่ากัด บริษทั พรอสฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต ่าสุด 2019040756 29 เมษายน 2562

137 ยาบญัชียาหลัก 1,060.00             1,060.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพ ีดรักส์ จ่ากัด บริษทั ท ีพ ีดรักส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 2019040756 30 เมษายน 2562

138 ยาบญัชียาหลัก 19,700.00           19,700.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีพ ีดรักส์ จ่ากัด บริษทั ท ีพ ีดรักส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 052831 30 เมยายน 2562

139 ยาบญัชียาหลัก 9,600.00             9,600.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มีน่า จ่ากัด บริษทั ฟาร์มีน่า จ่ากัด ราคาต ่าสุด 62321967 30 เมษายน 2562

140 ยาบญัชียาหลัก 3,969.70             3,969.70            เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์ จ่ากัด บริษทั สหแพทย์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 9110155037 31 เมษายน 2562

141 ยาบญัชียาหลัก 5,248.35             5,248.35            เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์ จ่ากัด บริษทั สหแพทย์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 91105628 31 เมยายน 2562

142 วสัดุวทิยาศาสตร์ 97,500.00           97,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต ่าสุด
EX-IV 6204-
153

31 เมษายน 2562

143 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 8,000.00             8,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จ่ากัด บริษทั แอมเบสพลัส จ่ากัด ราคาต ่าสุด AM6204/083 32 เมษายน 2562

144 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,547.50             4,547.50            เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 116352209 24 เมษายน 2562

145 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 23,100.00           23,100.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอททอน จ่ากัด บริษทั ไบโอคอททอน จ่ากัด ราคาต ่าสุด IV190003498 24 เมษายน 2562

146 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 21,700.00           21,700.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น.ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด บริษทั เอ็น.ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด ราคาต ่าสุด IV 062001453 24 เมษายน 2562

147 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 17,070.00           17,070.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ่ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ่ากัด ราคาต ่าสุด IV6209267 24 เมษายน 2562

148 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,500.00             3,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ่ากัด บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุด IV6204-3677 24 เมษายน 2562

149 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 16,880.00           16,880.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีเวอร์เมดือคอลอินดรัสทร้ี 
จ่ากัด

บริษัท บีเวอร์เมดือคอลอินดรัสทร้ี จ่ากัด ราคาต ่าสุด 621722 24 เมษายน 2562

150 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 8,000.00             8,000.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีเวอร์เมดือคอลอินดรัสทร้ี 
จ่ากัด

บริษัท บีเวอร์เมดือคอลอินดรัสทร้ี จ่ากัด ราคาต ่าสุด 622489 24 เมษายน 2562

151 ยาบญัชียาหลัก 11,500.00           11,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอ เคมิคอลส์ จ่ากัด บริษทั ทโีอ เคมิคอลส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 6204/11040 24 เมษายน 2562

152 ยาบญัชียาหลัก 45,600.00           45,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด์ ว ีจ่ากัด บริษทั ว ีแอนด์ ว ีจ่ากัด ราคาต ่าสุด 62008295 24 เมษายน 2562

153 ยาบญัชียาหลัก 106,700.00         106,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีแอนด์ ว ีจ่ากัด บริษทั ว ีแอนด์ ว ีจ่ากัด ราคาต ่าสุด 62006747 24 เมษายน 2562

154 ยาบญัชียาหลัก 6,484.20             6,484.20            เฉพาะเจาะจง บริษทั เกรทเตอร์มายบาซิน จ่ากัด บริษทั เกรทเตอร์มายบาซิน จ่ากัด ราคาต ่าสุด 2019006056 24 เมษายน 2562

155 ยาบญัชียาหลัก 3,680.00             3,680.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี ซี เอช อาริก้า จ่ากัด บริษทั ดี ซี เอช อาริก้า จ่ากัด ราคาต ่าสุด 32003539 24 เมษายน 2562

156 ยาบญัชียาหลัก 5,400.00             5,400.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี ซี เอช อาริก้า จ่ากัด บริษทั ดี ซี เอช อาริก้า จ่ากัด ราคาต ่าสุด 32007829 24 เมษายน 2562

157 ยาบญัชียาหลัก 4,300.00             4,300.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั 2 เอ็ม จ่ากัด บริษทั 2 เอ็ม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 90000834 24 เมษายน 2562



158 ยาบญัชียาหลัก 12,400.00           12,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั 2 เอ็ม จ่ากัด บริษทั 2 เอ็ม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 90000701 24 เมษายน 2562

159 ยาบญัชียาหลัก 2,520.00             2,520.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์มา จ่ากัด บริษทั โปลิฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 62006335 24 เมษายน 2562

160 ยาบญัชียาหลัก 2,190.00             2,190.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์มา จ่ากัด บริษทั โปลิฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 62008422 24 เมษายน 2562

161 ยาบญัชียาหลัก 7,800.00             7,800.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์มา จ่ากัด บริษทั โปลิฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 6201157 24 เมษายน 2562

162 ยาบญัชียาหลัก 5,410.00             5,410.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์มา จ่ากัด บริษทั โปลิฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 62011855 24 เมษายน 2562

163 ยาบญัชียาหลัก 3,000.00             3,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทอง โอสถ จ่ากัด บริษทั ธงทอง โอสถ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 6203/0417 24 เมษายน 2562

164 ยาบญัชียาหลัก 4,000.00             4,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทย เอฟ ดี จ่ากัด บริษทั ไทย เอฟ ดี จ่ากัด ราคาต ่าสุด 620528 24 เมษายน 2562

165 ยาบญัชียาหลัก 4,675.00             4,675.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์ม่าไลน์ จ่ากัด บริษทั ฟาร์ม่าไลน์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 11907233 24 เมษายน 2562

166 ยาบญัชียาหลัก 3,400.00             3,400.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์จ่ากัด บริษทั นิวไลฟ ์จ่ากัด ราคาต ่าสุด 62041501 24 เมษายน 2562

167 ยาบญัชียาหลัก 2,250.00             2,250.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง จ่ากัด บริษทั เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง จ่ากัด ราคาต ่าสุด 921112070 24 เมษายน 2562

168 ยาบญัชียาหลัก 25,200.00           25,200.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง จ่ากัด บริษทั เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง จ่ากัด ราคาต ่าสุด 921110171 24 เมษายน 2562

169 ยาบญัชียาหลัก 12,600.00           12,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พ ีจ่ากัด บริษทั เอฟ ซี พ ีจ่ากัด ราคาต ่าสุด 3310196722 24 เมษายน 2562

170 ยาบญัชียาหลัก 3,745.00             3,745.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มา จ่ากัด บริษทั สยามฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1190402136 24 เมษายน 2562

171 ยาบญัชียาหลัก 8,132.00             8,132.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มา จ่ากัด บริษทั สยามฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1190402118 24 เมษายน 2562

172 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 20,420.00           20,420.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษทั MDC(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุด 6203991 25 เมษายน 2562

173 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 26,500.00           26,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษทั MDC(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุด 6204076 25 เมษายน 2562

174 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 25,620.00           25,620.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษทั MDC(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุด 6204077 25 เมษายน 2562

175 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 25,780.00           25,780.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษทั MDC(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุด 6204210 25 เมษายน 2562

176 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 27,610.00           27,610.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิปาเมค จ่ากัด บริษทั สคิปาเมค จ่ากัด ราคาต ่าสุด BL6204-0094 25 เมษายน 2562

177 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 25,030.00           25,030.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั สคิปาเมค จ่ากัด บริษทั สคิปาเมค จ่ากัด ราคาต ่าสุด 25 เมษายน 2562

178 จ้างเหมาก่อสร้าง 4,000.00             4,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านปทัมาเจริญกิจ ร้านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ่าสุด 25 เมษายน 2562

179 ตรายาง 330.00                330.00               เฉพาะเจาะจง ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา ราคาต ่าสุด 25 เมษายน 2562

180 วสัดุส่านักงาน 26,600.00           26,600.00          เฉพาะเจาะจง หจก. น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ หจก. น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต ่าสุด 25 เมษายน 2562

181 กรอบรูป 850.00                850.00               เฉพาะเจาะจง ร้านดีโซนกรอบรูป ร้านดีโซนกรอบรูป ราคาต ่าสุด 80/3985 25 ใมษายน 2562

182 วสัดุสมุนไพร 7,479.00             7,479.00            เฉพาะเจาะจง ร้านอินแทนด์ ร้านอินแทนด์ ราคาต ่าสุด 25 เมษายน 2562

183 จ้างบ่ารุง ค.การแพทย์ 39,921.00           39,921.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน วอีาร์ ร้าน วอีาร์ ราคาต ่าสุด 25 เมษายน 2562

184 จ้างบ่ารุง ค.การแพทย์ 40,210.00           40,210.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน วอีาร์ ร้าน วอีาร์ ราคาต ่าสุด 25 เมษายน 2562



185 จ้างท่าปา้ยไวนิล 7,800.00             7,800.00            เฉพาะเจาะจง ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา ราคาต ่าสุด 25 เมษายน 2562

186 ค.ส่านักงานต ่ากวา่เกณฑ์ 14,000.00           14,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านปทัมาเจริญกิจ ร้านปทัมาเจริญกิจ ราคาต ่าสุด 25 เมษายน 2562

187 ค.งานบา้นงานครัว 35,000.00           35,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมกันทามาศ ร้านอุดมกันทามาศ ราคาต ่าสุด 25 เมษายน 2562

188 จ้างเหมาซ่อมทอ่ระบายน้่า 5,200.00             5,200.00            เฉพาะเจาะจง นายอุดม จ๊ะใจ นายอุดม จ๊ะใจ ราคาต ่าสุด 26 เมษายน 2562

189 ค.การเกษตร 69,400.00           69,400.00          เฉพาะเจาะจง นายอุดม จ๊ะใจ นายอุดม จ๊ะใจ ราคาต ่าสุด 26 เมษายน 2562

190 จ้างเหมาซ่อมทอ่ระบายน้่า 7,280.00             7,280.00            เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธิ ์ อ่อนหวาน นายณรงค์ฤทธิ ์ อ่อนหวาน ราคาต ่าสุด 26 เมษายน 2562

191 พดัลมดูดอากาศ 940.00                940.00               เฉพาะเจาะจง ร้านธนภรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า-ประปา ร้านธนภรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า-ประปา ราคาต ่าสุด 26 เมษายน 2562

192 พดัลมโคจร 1,950.00             1,950.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ่าสุด 26 เมษายน 2562

193 ยางรัดของวงใหญ่ 750.00                750.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮงอ่ง ร้านเตียเฮงอ่ง ราคาต ่าสุด 26 เมษายน 2562

194 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 17,100.00           17,100.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ์ จ่ากัด บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 62/170 26 เมษายน 2562

195 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 18,085.00           18,085.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ์ จ่ากัด บริษทั เมดีส อัลลายแอนซ์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 62/12 26 เมษายน 2562

196 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 6,420.00             6,420.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1163460189 26 เมษายน 2562

197 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 13,910.00           13,910.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1163418762 26 เมษายน 2562

198 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 13,910.00           13,910.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1163445995 26 เมษายน 2562

199 ไมโครเวฟ 2,295.00             2,295.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ่าสุด 29 เมษายน 2562

200 กระถาง 1,110.00             1,110.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนานาพานิช ร้านนานาพานิช ราคาต ่าสุด 29 เมษายน 2562

201 ถุงทราย 1,900.00             1,900.00            เฉพาะเจาะจง ร้านประภสัสร ร้านประภสัสร ราคาต ่าสุด 29 เมษายน 2562

202 จ้างเหมาซ่อมทอ่ระบายน้่า 21,640.00           21,640.00          เฉพาะเจาะจง นายอุดม จ๊ะใจ นายอุดม จ๊ะใจ ราคาต ่าสุด 29 เมษายน 2562

203 จ้างบ่ารุง ค.การแพทย์ 195,039.60         195,039.60       เฉพาะเจาะจง หจก. เบสท ์เมดิคอล แพร่ หจก. เบสท ์เมดิคอล แพร่ ราคาต ่าสุด 29 เมษายน 2562

204 จ้างบ่ารุง ค.การแพทย์ 23,219.00           23,219.00          เฉพาะเจาะจง หจก. เบสท ์เมดิคอล แพร่ หจก. เบสท ์เมดิคอล แพร่ ราคาต ่าสุด 29 เมษายน 2562


