
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการชือ้หรือจ้าง

1 อาหารสําเร็จรูป 2,042,712.00   2,042,712.00  เฉพาะเจาะจง นายสมพล  บารมีกลุ นายสมพล  บารมีกลุ ราคาต ําสุด อยูํระหวาํงแจง๎ทําสัญญา

2 ทําความสะอาด 2,042,712.00   2,042,712.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหมํ ธรี เซอร๑วิส จํากดั บริษทั เชียงใหมํ ธรี เซอร๑วิส จํากดั ราคาต ําสุด อยูํระหวาํงแจง๎ทําสัญญา

3 หมึกพมิพ๑ 500,000.00      500,000.00     เฉพาะเจาะจง ร๎าน บีเอสเอน็โทนเนอร๑ ร๎าน บีเอสเอน็โทนเนอร๑ 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 จ๎างตรวจทางหอ๎งปฏบิติัการ 500,000.00      500,000.00     เฉพาะเจาะจง ศุนย๑แลบธนบุรี ศุนย๑แลบธนบุรี ราคาต ําสุด 43/2562 ลว. 1 พย. 2561

6 จ๎างตรวจทางหอ๎งปฏบิติัการ 500,000.00      500,000.00     เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางไอทีพลัส ร๎านลําปางไอทีพลัส ราคาต ําสุด 55/2562 ลว. 8 พย. 2561

7 ตรวจ CT SCAN 400,000.00      400,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อดุรเมดิคอล ซัพพลายจํากดั บริษทั อดุรเมดิคอล ซัพพลายจํากดั ราคาต ําสุด 61/2562 ลว. 9 พย. 2561

8 ตรวจ MRI 400,000.00      400,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสแอนด๑พ ีไดแอกนอสติก บริษัท เอสแอนด๑พ ีไดแอกนอสติก ราคาต ําสุด 63/2562 ลว. 9 พย. 2561

9 วสัดุการแพทย๑ 25,600.00        25,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จํากดั บริษัท CKC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด IV6100424 1 พ.ย. 2561

10 ยาบัญชียาหลัก 22,400.00        22,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วแีอนว ีจํากดั บริษัท วแีอนว ีจํากดั ราคาต ําสุด 61023736 1 พ.ย. 2561

11 ยาบัญชียาหลัก 27,500.00        27,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วแีอนว ีจํากดั บริษัท วแีอนว ีจํากดั ราคาต ําสุด 61023347 1 พ.ย. 2561

12 ยาบัญชียาหลัก 22,400.00        22,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วแีอนว ีจํากดั บริษัท วแีอนว ีจํากดั ราคาต ําสุด 61022366 1 พ.ย. 2561

13 ยาบัญชียาหลัก 29,500.00        29,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วแีอนว ีจํากดั บริษัท วแีอนว ีจํากดั ราคาต ําสุด 61023740 1 พ.ย. 2561

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

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

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

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

18 ยาบัญชียาหลัก 2,054.00           2,054.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิซัน จํากดั บริษัท ยนูิซัน จํากดั ราคาต ําสุด 2310121708 1 พ.ย. 2561

19 ยาบัญชียาหลัก 7,400.00           7,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6132130 1 พ.ย. 2561

20 ยาบัญชียาหลัก 1,656.00           1,656.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6135123 1 พ.ย. 2561

21 ยาบัญชียาหลัก 4,300.00           4,300.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6134012 1 พ.ย. 2561

22 ยาบัญชียาหลัก 12,230.50        12,230.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6134013 1 พ.ย. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน

โรงพยาบาลเกาะคา



23 ยาบัญชียาหลัก 22,642.00        22,642.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6133366 1 พ.ย. 2561

24 ยาบัญชียาหลัก 17,210.00        17,210.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6132239 1 พ.ย. 2561

25 ยาบัญชียาหลัก 24,940.00        24,940.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6135270 1 พ.ย. 2561

26 ยาบัญชียาหลัก 37,800.00        37,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 611114084 1 พ.ย. 2561

27 ยาบัญชียาหลัก 22,500.00        22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 611115663 1 พ.ย. 2561

28 ยาบัญชียาหลัก 36,000.00        36,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 611117860 1 พ.ย. 2561

29 ยาบัญชียาหลัก 3,840.00           3,840.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 611122551 1 พ.ย. 2561

30 ยาบัญชียาหลัก 4,090.00           4,090.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลี ฟาร๑ม จํากดั บริษัท โปลี ฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 61036845 1 พ.ย. 2561

31 ยาบัญชียาหลัก 9,010.00           9,010.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลี ฟาร๑ม จํากดั บริษัท โปลี ฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 61036468 1 พ.ย. 2561

32 ยาบัญชียาหลัก 7,800.00           7,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลี ฟาร๑ม จํากดั บริษัท โปลี ฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 61035250 1 พ.ย. 2561

33 ยาบัญชียาหลัก 10,520.00        10,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลี ฟาร๑ม จํากดั บริษัท โปลี ฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 61034896 1 พ.ย. 2561

34 ยาบัญชียาหลัก 1,480.00           1,480.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พ ีดรักส๑ จํากดั บริษัท ที พ ีดรักส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 056994 1 พ.ย. 2561

35 ยาบัญชียาหลัก 5,550.00           5,550.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พ ีดรักส๑ จํากดั บริษัท ที พ ีดรักส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 056151 1 พ.ย. 2561

36 ยาบัญชียาหลัก 2,160.00           2,160.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พ ีดรักส๑ จํากดั บริษัท ที พ ีดรักส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 055408 1 พ.ย. 2561

37 ยาบัญชียาหลัก 4,740.00           4,740.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พ ีดรักส๑ จํากดั บริษัท ที พ ีดรักส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 056813 1 พ.ย. 2561

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

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

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

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

42 ยาบัญชียาหลัก 36,422.80        36,422.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162738971 1 พ.ย. 2561

43 ยาบัญชียาหลัก 13,535.50        13,535.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162736736 1 พ.ย. 2561

44 ยาบัญชียาหลัก 17,976.00        17,976.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447608441 1 พ.ย. 2561

45 ยาบัญชียาหลัก 3,456.10           3,456.10          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447614057 1 พ.ย. 2561

46 ยาบัญชียาหลัก 9,844.00           9,844.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447610687 1 พ.ย. 2561

47 ยาบัญชียาหลัก 9,630.00           9,630.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447616112 1 พ.ย. 2561

48 ยาบัญชียาหลัก 14,000.00        14,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6110/11770 1 พ.ย. 2561

49 ยาบัญชียาหลัก 5,000.00           5,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6111/10657 1 พ.ย. 2561



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

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

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

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

54 ยาบัญชียาหลัก 48,270.00        48,270.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 61114 1 พ.ย. 2561

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

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

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

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

59 ยาบัญชียาหลัก 5,872.16           5,872.16          เฉพาะเจาะจง บริษัท แกร็ทเตอร๑มายบาซิน บริษัท แกร็ทเตอร๑มายบาซิน ราคาต ําสุด 2018019277 1 พ.ย. 2561

60 ยาบัญชียาหลัก 2,632.20           2,632.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท แกร็ทเตอร๑มายบาซิน บริษัท แกร็ทเตอร๑มายบาซิน ราคาต ําสุด 3018019995 1 พ.ย. 2561

61 สต๊ิกเกอร๑ 46,000.00        46,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พ.ี บริษัท เอ.ที.พ.ี ราคาต ําสุด 2 พ.ย. 2561

62 ถงุกระดาษ 95.00                95.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท นครกโิล เซ็นเตอร๑ จํากดั บริษัท นครกโิล เซ็นเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 2 พ.ย. 2561

63 นมผงสําหรับเล้ืยงเด็กทารก 1,000.00           1,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอส บริษัท 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 ร๎านลําปางอนัตภณัฑ๑ ร๎านลําปางอนัตภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 2 พ.ย. 2561

67 จ๎างซํอมเครื องวัดออกซิเจน 3,500.00           3,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ ที เวลิด๑ เทค บริษัท เจ ที เวลิด๑ เทค ราคาต ําสุด 2 พ.ย. 2561

68 เปลี ยนแบตเตอรี 4,560.00           4,560.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้ประปาและเครื 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 ยาบัญชียาหลัก 77,896.00        77,896.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากดั บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 1181100365 2 พ.ย. 2561

71 ยาบัญชียาหลัก 19,795.00        19,795.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากดั บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 1181102230 2 พ.ย. 2561

72 ยาบัญชียาหลัก 30,000.23        30,000.23       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162719202 2 พ.ย. 2561

73 ยาบัญชียาหลัก 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162760766 2 พ.ย. 2561

74 ยาบัญชียาหลัก 24,182.00        24,182.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162778117 2 พ.ย. 2561

75 ยาบัญชียาหลัก 42,440.48        42,440.48       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162737527 2 พ.ย. 2561

76 ยาบัญชียาหลัก 36,433.50        36,433.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162737364 2 พ.ย. 2561



77 ยาบัญชียาหลัก 26,150.80        26,150.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162736638 2 พ.ย. 2561

78 ยาบัญชียาหลัก 146,404.00      146,404.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 3020007730 2 พ.ย. 2561

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

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

81 ยาบัญชียาหลัก 2,940.00           2,940.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถอนิเตอร๑ บริษัท โอสถอนิเตอร๑ ราคาต ําสุด 1816988 2 พ.ย. 2561

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

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

84 ยาบัญชียาหลัก 2,675.00           2,675.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอล เอช จํากดั บริษัท บี แอล เอช จํากดั ราคาต ําสุด 1061025573 2 พ.ย. 2561

85 ยาบัญชียาหลัก 66,338.90        66,338.90       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020008096 2 พ.ย. 2561

86 ยาบัญชียาหลัก 7,600.00           7,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020008088 2 พ.ย. 2561

87 ยาบัญชียาหลัก 7,600.00           7,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020008203 2 พ.ย. 2561

88 ยาบัญชียาหลัก 840.00              840.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020007398 2 พ.ย. 2561

89 ยาบัญชียาหลัก 10,140.00        10,140.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร๑มาติกา บริษัท ฟาร๑มาติกา ราคาต ําสุด 181102119 2 พ.ย. 2561

90 ยาบัญชียาหลัก 5,940.00           5,940.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร๑มาติกา บริษัท ฟาร๑มาติกา ราคาต ําสุด 181025014 2 พ.ย. 2561

91 ยาบัญชียาหลัก 8,316.00           8,316.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร๑มาติกา บริษัท ฟาร๑มาติกา ราคาต ําสุด 181109049 2 พ.ย. 2561

92 ยาบัญชียาหลัก 141,453.20      141,453.20     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020007782 2 พ.ย. 2561

93 ยาบัญชียาหลัก 8,060.00           8,060.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020007911 2 พ.ย. 2561

94 ยาบัญชียาหลัก 30,728.00        30,728.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020007850 2 พ.ย. 2561

95 ยาบัญชียาหลัก 23,171.92        23,171.92       เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย๑เภสัช บริษัท สหแพทย๑เภสัช ราคาต ําสุด 9110126532 2 พ.ย. 2561

96 ยาบัญชียาหลัก 41,730.00        41,730.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน๑ บริษัท เมดไลน๑ ราคาต ําสุด 103181100031 2 พ.ย. 2561

97 ยาบัญชียาหลัก 4,032.00           4,032.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พ ีจํากดั บริษัท ที เอน็ พ ีจํากดั ราคาต ําสุด 61496412 3 พ.ย. 2561

98 ยาบัญชียาหลัก 2,320.00           2,320.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พ ีจํากดั บริษัท ที เอน็ พ ีจํากดั ราคาต ําสุด 61477920 3 พ.ย. 2561

99 ยาบัญชียาหลัก 1,800.00           1,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พ ีจํากดั บริษัท ที เอน็ พ ีจํากดั ราคาต ําสุด 61465852 3 พ.ย. 2561

100 ยาบัญชียาหลัก 26,064.00        26,064.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร๑มติกา บริษัท ฟาร๑มติกา ราคาต ําสุด 6108309 3 พ.ย. 2561

101 ยาบัญชียาหลัก 18,733.99        18,733.99       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162638620 3 พ.ย. 2561

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

103 จา๎งทําร้ัวลวดหนาม 54,400.00        54,400.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน ราคาต ําสุด 2/2 5 พ.ย. 2561



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

105 ตรายาง 640.00              640.00             เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกนัโฆษณา ร๎านรักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 5 พ.ย. 2561

106 ตรายาง 1,320.00           1,320.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกนัโฆษณา ร๎านรักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 5 พ.ย. 2561

107 ยาบัญชียาหลัก 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากดั บริษัท มาสุ จํากดั 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 บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6110-1025 6 พ.ย. 2561

110 วสัดุชันสูตร 10,440.00        10,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็พ ีเมด กรุ๏ป จํากดั บริษัท เอม็พ ีเมด กรุ๏ป จํากดั ราคาต ําสุด MG 6110-0726 6 พ.ย. 2561

111 วสัดุชันสูตร 8,600.00           8,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV 6111-0122 6 พ.ย. 2561

112 วสัดุชันสูตร 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอก็นอสติค จํากดั บริษัท ไทยไดแอก็นอสติค จํากดั ราคาต ําสุด 6110185 6 พ.ย. 2561

113 ยาบัญชียาหลัก 6,550.00           6,550.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร๑มาแลนด๑ บริษัท ฟาร๑มาแลนด๑ ราคาต ําสุด 181122045 6 พ.ย. 2561

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

125 ยาบัญชียาหลัก 10,700.00        10,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การอาหารและยา บริษัท องค๑การอาหารและยา ราคาต ําสุด 62/00947 6 พ.ย. 2561

126 ยาบัญชียาหลัก 6,000.00           6,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พอนด๑เคมิคอลส๑ บริษัท พอนด๑เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 142911 6 พ.ย. 2561

127 ยาบัญชียาหลัก 8,200.00           8,200.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา บริษัท เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 6103661 6 พ.ย. 2561

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

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

130 ยาบัญชียาหลัก 69,000.00        69,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ใมเดอนฟาร๑มา บริษัท ใมเดอนฟาร๑มา ราคาต ําสุด 611110144 6 พ.ย. 2561



131 ยาบัญชียาหลัก 27,500.00        27,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร๑มํา จํากดั บริษัท พรอสฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 2018110493 6 พ.ย. 2561

132 ปรับปรุงหอ๎งฉกุเฉนิ 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 ร๎านเอยีงเจริญกจิ ร๎านเอยีงเจริญกจิ ราคาต ําสุด 8 พ.ย. 2561

137 หลอดไฟ  342.40              342.40             เฉพาะเจาะจง ร๎านยนต๑ศิลป์ ร๎านยนต๑ศิลป์ ราคาต ําสุด 8 พ.ย. 2561

138 ตรวจวิเคราะห๑ทางห๎องปฏบิัติการ 9,100.00           9,100.00          เฉพาะเจาะจง คลินิกลําปางแล็ป คลินิกลําปางแล็ป ราคาต ําสุด 8 พ.ย. 2561

139 วสัดุการแพทย๑ 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162798980 8 พ.ย. 2561

140 วสัดุการแพทย๑ 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162798820 8 พ.ย. 2561

141 วสัดุการแพทย๑ 56,950.00        56,950.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสรูเม๎นท๑ แล๏ป หจก. อนิสรูเม๎นท๑ แล๏ป ราคาต ําสุด ILV 6110/0422 8 พ.ย. 2561

142 วสัดุการแพทย๑ 62,217.18        62,217.18       เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5327925145 8 พ.ย. 2561

143 วสัดุการแพทย๑ 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อนิดัสตร้ี บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อนิดัสตร้ี ราคาต ําสุด 616965 8 พ.ย. 2561

144 วสัดุการแพทย๑ 3,480.00           3,480.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อนิดัสตร้ี บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อนิดัสตร้ี ราคาต ําสุด 617084 8 พ.ย. 2561

145 วสัดุการแพทย๑ 9,900.00           9,900.00          เฉพาะเจาะจง หจก.วากสัเมดิเซีย หจก.วากสัเมดิเซีย 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 วสัดุงานบ๎านงารครัว 14,856.00        14,856.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 9 พ.ย. 2561

148 วสัดุงานบ๎านงารครัว 27,360.00        27,360.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางคลีน ร๎านลําปางคลีน ราคาต ําสุด 9 พ.ย. 2561

149 วสัดุงานบ๎านงารครัว 7,990.00           7,990.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮํงฮง ร๎านเตียเฮํงฮง ราคาต ําสุด 9 พ.ย. 2561

150 วสัดุงานบ๎านงารครัว 3,070.00           3,070.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 9 พ.ย. 2561

151 จา๎งตรวจ CT SCAN 24,800.00        24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อดุรเมดิคอล ซัพพลายจํากดั บริษทั อดุรเมดิคอล ซัพพลายจํากดั ราคาต ําสุด 9 พ.ย. 2561

152 จา๎งตรวจ MRI 21,775.00        21,775.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสแอนด๑พ ีไดแอกนอสติก บริษัท เอสแอนด๑พ ีไดแอกนอสติก ราคาต ําสุด 9 พ.ย. 2561

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

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

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

156 วสัดุทันตกรรม 1,890.00           1,890.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจโก๎ บริษัท ใจโก๎ ราคาต ําสุด IV61110007 9 พ.ย. 2561

157 วสัดุทันตกรรม 5,110.00           5,110.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว๑อนิ บริษัท ไดรว๑อนิ ราคาต ําสุด 104435 9 พ.ย. 2561



158 วสัดุการแพทย๑ 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162813301 9 พ.ย. 2561

159 วสัดุการแพทย๑ 24,400.00        24,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จํากดั บริษัท CKC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด IV6100436 9 พ.ย. 2561

160 ก๏อกน้ํากา๎นยาว 360.00              360.00             เฉพาะเจาะจง ร๎าน ก ร๎าน ก ราคาต ําสุด 12 พ.ย. 2561

161 จา๎งเหมาการติดต้ังทํอ 80,656.60        80,656.60       เฉพาะเจาะจง หจก. เบสท๑ เมดิคอล (แพรํ) หจก. เบสท๑ เมดิคอล (แพรํ) ราคาต ําสุด 12 พ.ย. 2561

162 สบูเํหลว 570.00              570.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง ราคาต ําสุด IV6101430 12 พ.ย. 2561

163 จา๎งทําป้าย 2,230.00           2,230.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางเลเซอร๑องิค๑เจ๏ท ร๎านลําปางเลเซอร๑องิค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 12 พ.ย. 2561

164 วสัดุชันสูตร 29,352.00        29,352.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จํากดั บริษัท ไบโอเซน จํากดั ราคาต ําสุด SN1811-022 12 พ.ย. 2561

165 วสัดุชันสูตร 26,850.00        26,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั บริษทั แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั ราคาต ําสุด INV-18-1827 12 พ.ย. 2561

166 วสัดุชันสูตร 96,673.00        96,673.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6111-0251 12 พ.ย. 2561

167 วสัดุชันสูตร 73,000.00        73,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6111-0305 12 พ.ย. 2561

168 วสัดุชันสูตร 90,000.00        90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV 6110-176 12 พ.ย. 2561

169 วสัดุชันสูตร 23,700.00        23,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟนิิเท็ค จํากดั บริษัท แอฟฟนิิเท็ค จํากดั ราคาต ําสุด D 61-01843 12 พ.ย. 2561

170 วสัดุการแพทย๑ 13,910.00        13,910.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162827233 12 พ.ย. 2561

171 วสัดุการแพทย๑ 22,500.00        22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จํากดั บริษัท CKC เมดิคอล จํากดั 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 บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5327932663 12 พ.ย. 2561

174 วสัดุการแพทย๑ 14,740.00        14,740.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั บริษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด BL61-11/306 12 พ.ย. 2561

175 วสัดุการแพทย๑ 44,100.00        44,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลล๑ จํากดั บริษัท ไอดีเวลล๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV6111-0074 12 พ.ย. 2561

176 วสัดุการแพทย๑ 29,450.00        29,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จํากดั บริษัท ไซแอนเมด จํากดั ราคาต ําสุด SM61/106066 12 พ.ย. 2561

177 วสัดุการแพทย๑ 5,350.00           5,350.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จํากดั บริษัท ไซแอนเมด จํากดั ราคาต ําสุด SM61/105607 12 พ.ย. 2561

178 วสัดุการแพทย๑ 6,850.00           6,850.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จํากดั บริษัท ไซแอนเมด จํากดั ราคาต ําสุด SM61/105747 12 พ.ย. 2561

179 วสัดุการแพทย๑ 10,700.00        10,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จํากดั บริษัท ไซแอนเมด จํากดั ราคาต ําสุด SM61/105727 12 พ.ย. 2561

180 วสัดุการแพทย๑ 3,600.00           3,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนเมด จํากดั บริษัท ไซแอนเมด จํากดั ราคาต ําสุด SM61/105938 12 พ.ย. 2561

181 วสัดุการแพทย๑ 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จํากดั บริษัท CKC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด IV6100426 12 พ.ย. 2561

182 วสัดุการแพทย๑ 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162771285 12 พ.ย. 2561

183 วสัดุการแพทย๑ 18,950.00        18,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็ ที ที มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั บริษัท เอน็ ที ที มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IV061003899 12 พ.ย. 2561

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



185 วสัดุการแพทย๑ 22,560.00        22,560.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 6111206 13 พ.ย. 2561

186 ตรายาง 480.00              480.00             เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกนัโฆษณา ร๎านรักกนัโฆษณา 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 จา๎งทําป้าย 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

190 ต๎ูเยน็ 4,350.00           4,350.00          เฉพาะเจาะจง หจก. เจยีวพานิช หจก. เจยีวพานิช ราคาต ําสุด 031/1524 15 พ.ย. 2561

191 จา๎งเหมาทําราวตากผ๎า 7,700.00           7,700.00          เฉพาะเจาะจง นายอดุม  จ๏ะใจ นายอดุม  จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 15 พ.ย. 2561

192 วสัดุการแพทย๑ 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั ราคาต ําสุด IV6100449 15 พ.ย. 2561

193 วสัดุทันตกรรม 37,310.00        37,310.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอสเตอร๑ บริษัท เอสดีเอสเตอร๑ ราคาต ําสุด 611013876 16 พ.ย. 2561

194 วสัดุชันสูตร 84,000.00        84,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV 6111-086 19 พ.ย. 2561

195 วสัดุชันสูตร 80,997.00        80,997.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6111-0391 19 พ.ย. 2561

196 วสัดุชันสูตร 91,725.00        91,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6111-0309 19 พ.ย. 2561

197 วสัดุการแพทย๑ 23,520.00        23,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 6111453 19 พ.ย. 2561

198 วสัดุการแพทย๑ 2,675.00           2,675.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ๑ บริษัท โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 611101585 19  พ.ย. 2561

199 วสัดุการแพทย๑ 5,168.10           5,168.10          เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ๑ บริษัท โอเร็กซ๑ ราคาต ําสุด 611101589 19 พ.ย. 2561

200 วสัดุการแพทย๑ 6,000.00           6,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั บริษัท ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั ราคาต ําสุด 41040 20 พ.ย. 2561

201 ครุภณัฑ๑ยานพาหนะ 89,800.00        89,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท กจิเสรีมอเตอร๑ จํากดั บริษัท กจิเสรีมอเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 22 พ.ย. 2561

202 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 469.00              469.00             เฉพาะเจาะจง ร๎าน ธนภรณ๑ อปุกรณ๑ไฟฟา้และวิทยุ ร๎าน ธนภรณ๑ อปุกรณ๑ไฟฟา้และวิทยุ ราคาต ําสุด 012/0551 22 พ.ย. 2561

203 วสัดุกอํสร๎าง 5,730.00           5,730.00          เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชัยยากอํสร๎าง หจก. ลําปางชัยยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 22 พ.ย. 2561

204 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 9,850.00           9,850.00          เฉพาะเจาะจง ร๎าน ธนภรณ๑ อปุกรณ๑ไฟฟา้และวิทยุ ร๎าน ธนภรณ๑ อปุกรณ๑ไฟฟา้และวิทยุ ราคาต ําสุด 012/0552 22 พ.ย. 2561

205 จา๎งทาสีระบบประปา 94,000.00        94,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอดุม  จ๏ะใจ นายอดุม  จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 22 พ.ย. 2561

206 แบตเตอรี ไฟฟา้ 14,000.00        14,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เตียวฮง บริษัท 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 จา๎งทาสีผนังและระเบียง 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านปัทมาเจริญกจิ ร๎านปัทมาเจริญกจิ ราคาต ําสุด 22 พ.ย. 2561

209 จา๎งปรับปรุงโรงรถ 211,500.00      211,500.00     เฉพาะเจาะจง ร๎านปัทมาเจริญกจิ ร๎านปัทมาเจริญกจิ ราคาต ําสุด 22 พ.ย. 2561

210 จา๎งทาสีอาคารผ๎ูป่วย 161,000.00      161,000.00     เฉพาะเจาะจง ร๎านเกาะคาเพน็ท๑ ร๎านเกาะคาเพน็ท๑ ราคาต ําสุด 22 พ.ย. 2561

211 วสัดุการแพทย๑ 27,610.00        27,610.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สคิปา เมด จํากดั บริษัท สคิปา เมด จํากดั ราคาต ําสุด 111-0012BL6 22 พ.ย. 2561



212 วสัดุการแพทย๑ 4,590.00           4,590.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั มาร๑เกต็ต้ิง อนิเทลลิเจนท๑ กรุ๏ป บริษทั มาร๑เกต็ต้ิง อนิเทลลิเจนท๑ กรุ๏ป ราคาต ําสุด IV18/11/1576 22 พ.ย. 2561

213 วสัดุการแพทย๑ 13,850.00        13,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ็ส จํากดั บริษัท ไทยกอ็ส จํากดั ราคาต ําสุด IV6140129 22 พ.ย. 2561

214 วสัดุการแพทย๑ 7,000.00           7,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จํากดั บริษัท แอมเบสพลัส จํากดั ราคาต ําสุด AM6109/127 22 พ.ย. 2561

215 วสัดุการแพทย๑ 1,070.00           1,070.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/589 22 พ.ย. 2561

216 วสัดุการแพทย๑ 865.00              865.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/592 22 พ.ย. 2561

217 วสัดุการแพทย๑ 2,100.00           2,100.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/578 22 พ.ย. 2561

218 วสัดุการแพทย๑ 2,920.00           2,920.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/561 22 พ.ย. 2561

219 วสัดุการแพทย๑ 9,490.00           9,490.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/562 22 พ.ย. 2561

220 วสัดุการแพทย๑ 2,685.00           2,685.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/570 22 พ.ย. 2561

221 วสัดุการแพทย๑ 995.00              995.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/558 22 พ.ย. 2561

222 วสัดุการแพทย๑ 4,405.00           4,405.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/560 22 พ.ย. 2561

223 วสัดุการแพทย๑ 1,861.00           1,861.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เค.ภณัฑ๑ บริษัท เค.เค.ภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 61/556 22 พ.ย. 2561

224 วสัดุการแพทย๑ 9,000.00           9,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เค.ภณัฑ๑ บริษัท เค.เค.ภณัฑ๑ ราคาต ําสุด IV6102047 22 พ.ย. 2561

225 วสัดุการแพทย๑ 15,900.00        15,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อสิโก ๎จํากดั บริษัท อสิโก ๎จํากดั ราคาต ําสุด 61452 22 พ.ย. 2561

226 วสัดุการแพทย๑ 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมเทคเฮลท๑แคร๑ จํากดั บริษัท เคมเทคเฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 18/11/3499 22 พ.ย. 2561

227 วสัดุการแพทย๑ 2,140.00           2,140.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5328012775 22 พ.ย. 2561

228 วสัดุการแพทย๑ 19,130.00        19,130.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอนิดัสเตรียลแก๏ส บริษัท ลานนาอนิดัสเตรียลแก๏ส ราคาต ําสุด BR26111/000018 22 พ.ย. 2561

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

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

231 ปรับปรุงที พกัขยะ 69,100.00        69,100.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน ราคาต ําสุด 26 พ.ย. 2561

232 ปรับปรุงประตูทางออก 48,600.00        48,600.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน ราคาต ําสุด 26 พ.ย. 2561

233 แบตเตอรรี 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต๑เมด จํากดั บริษัท เซนต๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด 26 พ.ย. 2561

234 สายยางเขยีว 4,400.00           4,400.00          เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชัยยากอํสร๎าง หจก. ลําปางชัยยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 26 พ.ย. 2561

235 วสัดุชันสูตร 9,960.00           9,960.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV 6111-1101 26 พ.ย. 2561

236 วสัดุชันสูตร 18,457.50        18,457.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1162828052 26 พ.ย. 2561

237 วสัดุชันสูตร 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษัท วายดี ไดนซ๑นอสติคส๑ บรษัท วายดี ไดนซ๑นอสติคส๑ ราคาต ําสุด IV 61112318 26 พ.ย. 2561

238 วสัดุชันสูตร 26,850.00        26,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั บริษทั แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั ราคาต ําสุด INV-18-1929 26 พ.ย. 2561



239 วสัดุทันตกรรม 38,700.00        38,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเด็นท๑ บริษัท นูโวเด็นท๑ ราคาต ําสุด IV611312 26 พ.ย. 2561

240 วสัดุการแพทย๑ 11,063.76        11,063.76       เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห๑นสัน แอนด๑จอห๑นสัน บริษัท จอห๑นสัน แอนด๑จอห๑นสัน ราคาต ําสุด 975379350 26 พ.ย. 2561

241 ผ๎าโซลอน 6,600.00           6,600.00          เฉพาะเจาะจง หจก. ยากตัซิงค๑ หจก. ยากตัซิงค๑ ราคาต ําสุด 27 พ.ย. 2561

242 พดัลม 2,480.00           2,480.00          เฉพาะเจาะจง หจก. เจยีวพานิช หจก. เจยีวพานิช 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 บริษัท วสุิรีย๑ ซิสเต็มส๑ บริษัท 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 บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162822390 27 พ.ย. 2561

249 วสัดุการแพทย๑ 5,992.00           5,992.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1162823130 27 พ.ย. 2561

250 วสัดุการแพทย๑ 9,152.00           9,152.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5328033678 27 พ.ย. 2561

251 วสัดุทันตกรรม 1,950.00           1,950.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนตัลวชิั น บริษัท เดนตัลวชิั น ราคาต ําสุด IV6103861 28 พ.ย. 2561

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

253 วสัดุการแพทย๑ 20,760.00        20,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอทตอน จํากดั บริษัท ไบโอคอทตอน จํากดั ราคาต ําสุด IV18012346 28 พ.ย. 2561

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการชือ้หรือจ้าง

1 วสัดุงานบ๎านงารครัว 34,517.00        34,517.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 3 ธ.ค. 2561

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

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม
โรงพยาบาลเกาะคา



5 วสัดุงานบ๎านงารครัว 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.ที.ซัพพลาย ร๎าน เอส.ที.ซัพพลาย ราคาต ําสุด 009/402
3 ธ.ค. 2561

9.33 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 43,020.00        43,020.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอก็นอสติค จํากดั บริษัท ไทยไดแอก็นอสติค จํากดั ราคาต ําสุด 611263
3 ธ.ค. 2561

10.8 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 81,024.00        81,024.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV 6111-192
3 ธ.ค. 2561

12.3 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 39,750.00        39,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6111-0931
3 ธ.ค. 2561

13.8 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮเลนาํ ไทย ลาบอราตอรี  จํากดั บริษทั เฮเลนาํ ไทย ลาบอราตอรี  จํากดั ราคาต ําสุด 201811-1030
3 ธ.ค. 2561

15.3 วสัดุการแพทย๑ 24,800.00        24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 611978
4 ธ.ค. 2561

16.8 วสัดุการแพทย๑ 29,600.00        29,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 611731
4 ธ.ค. 2561

18.3 ยาบัญชียาหลัก 10,800.00        10,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากดั บริษัท มาสุ จํากดั ราคาต ําสุด 160010
4 ธ.ค. 2561

19.8 ยาบัญชียาหลัก 6,880.00           6,880.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิเวอร๑แซล เมดิคอล บริษัท ยนูิเวอร๑แซล เมดิคอล ราคาต ําสุด 612974
4 ธ.ค. 2561

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

22.8 ยาบัญชียาหลัก 44,440.00        44,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพเีอส เมดิคอลส๑ บริษัท เอสพเีอส เมดิคอลส๑ ราคาต ําสุด SI14/1819849
4 ธ.ค. 2561

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

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

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

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



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

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

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

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

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

37.8 ยาบัญชียาหลัก 87,597.60        87,597.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรมทหาร บริษัท องค๑การเภสัชกรรมทหาร ราคาต ําสุด 3020008536
4 ธ.ค. 2561

39.3 ยาบัญชียาหลัก 55,871.68        55,871.68       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรมทหาร บริษัท องค๑การเภสัชกรรมทหาร ราคาต ําสุด 3020009078
4 ธ.ค. 2561

40.8 ยาบัญชียาหลัก 15,935.60        15,935.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรมทหาร บริษัท องค๑การเภสัชกรรมทหาร ราคาต ําสุด 3020008853
4 ธ.ค. 2561

42.3 ยาบัญชียาหลัก 6,000.00           6,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที แมน ฟาร๑มา บริษัท ที แมน ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 61110000104
4 ธ.ค. 2561

43.8 ยาบัญชียาหลัก 4,440.00           4,440.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที แมน ฟาร๑มา บริษัท ที แมน ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 6112001582
4 ธ.ค. 2561

45.3 ยาบัญชียาหลัก 2,900.00           2,900.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอนแมนูจํากดั บริษัท โมเดอนแมนูจํากดั ราคาต ําสุด 6111126
4 ธ.ค. 2561

46.8 ยาบัญชียาหลัก 7,020.00           7,020.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอนแมนูจํากดั บริษัท โมเดอนแมนูจํากดั ราคาต ําสุด 61169
4 ธ.ค. 2561

48.3 ยาบัญชียาหลัก 140,789.09      140,789.09     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑กรเภสัชกรรม บริษัท องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020009011
4 ธ.ค. 2561

49.8 ยาบัญชียาหลัก 4,981.30           4,981.30          เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑กรเภสัชกรรม บริษัท องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020008652
4 ธ.ค. 2561

51.3 ยาบัญชียาหลัก 33,000.00        33,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑กรเภสัชกรรม บริษัท องค๑กรเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 302009263
4 ธ.ค. 2561

52.8 ยาบัญชียาหลัก 22,300.00        22,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6139290
4 ธ.ค. 2561

54.3 ยาบัญชียาหลัก 10,326.00        10,326.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6139289
4 ธ.ค. 2561



55.8 ยาบัญชียาหลัก 6,500.00           6,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6136630
4 ธ.ค. 2561

57.3 ยาบัญชียาหลัก 15,388.00        15,388.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6136629
4 ธ.ค. 2561

58.8 ยาบัญชียาหลัก 25,620.00        25,620.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6137667
4 ธ.ค. 2561

60.3 ยาบัญชียาหลัก 21,700.00        21,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6137668
4 ธ.ค. 2561

61.8 ยาบัญชียาหลัก 662.50              662.50             เฉพาะเจาะจง บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6139845
4 ธ.ค. 2561

63.3 ยาบัญชียาหลัก 9,600.00           9,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร๑มินํา บริษัท ฟาร๑มินํา ราคาต ําสุด 61316674
4 ธ.ค. 2561

64.8 ยาบัญชียาหลัก 5,650.00           5,650.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร๑มินํา บริษัท ฟาร๑มินํา ราคาต ําสุด 61316673
4 ธ.ค. 2561

66.3 ยาบัญชียาหลัก 44,298.00        44,298.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท 101 เมดิแคร๑ บริษัท 101 เมดิแคร๑ ราคาต ําสุด 8102508215
4 ธ.ค. 2561

67.8 ยาบัญชียาหลัก 14,500.00        14,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลี ฟาร๑ม จํากดั บริษัท โปลี ฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 61039195
4 ธ.ค. 2561

69.3 ยาบัญชียาหลัก 9,420.00           9,420.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลี ฟาร๑ม จํากดั บริษัท โปลี ฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 61040662
4 ธ.ค. 2561

70.8 ยาบัญชียาหลัก 7,960.00           7,960.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลี ฟาร๑ม จํากดั บริษัท โปลี ฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 61040846
4 ธ.ค. 2561

72.3 ยาบัญชียาหลัก 27,500.00        27,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ บริษัท ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ ราคาต ําสุด 61025758
4 ธ.ค. 2561

73.8 ยาบัญชียาหลัก 17,700.00        17,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ บริษัท ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ ราคาต ําสุด 61024930
4 ธ.ค. 2561

75.3 ยาบัญชียาหลัก 5,500.00           5,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ บริษัท ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ ราคาต ําสุด 61024931
4 ธ.ค. 2561

76.8 ยาบัญชียาหลัก 47,100.00        47,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ บริษัท ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ ราคาต ําสุด 61025187
4 ธ.ค. 2561

78.3 ยาบัญชียาหลัก 40,400.00        40,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ บริษัท ว ีแอนด๑ ว ีกรุงเทพ ราคาต ําสุด 61026281
4 ธ.ค. 2561

79.8 ยาบัญชียาหลัก 6,300.00           6,300.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอนแมนูจํากดั บริษัท โมเดอนแมนูจํากดั ราคาต ําสุด 61111143
4 ธ.ค. 2561



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

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

84.3 ยาบัญชียาหลัก 53,553.50        53,553.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากดั บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 1181105801
4 ธ.ค. 2561

85.8 ยาบัญชียาหลัก 40,960.00        40,960.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 611130189
4 ธ.ค. 2561

87.3 ยาบัญชียาหลัก 26,720.00        26,720.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 611127181
4 ธ.ค. 2561

88.8 ยาบัญชียาหลัก 2,400.00           2,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 6111294999
4 ธ.ค. 2561

90.3 ยาบัญชียาหลัก 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 611124485
4 ธ.ค. 2561

91.8 ยาบัญชียาหลัก 22,400.00        22,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร๑มํา จํากดั บริษัท พรอสฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 2018111618
4 ธ.ค. 2561

93.3 ยาบัญชียาหลัก 44,600.00        44,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร๑มํา จํากดั บริษัท พรอสฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 2018112116
4 ธ.ค. 2561

94.8 ยาบัญชียาหลัก 2,280.00           2,280.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา๎ บริษัท ดีซีเอช ออริกา๎ ราคาต ําสุด 31980490
4 ธ.ค. 2561

96.3 ยาบัญชียาหลัก 5,400.00           5,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา๎ บริษัท ดีซีเอช ออริกา๎ ราคาต ําสุด 31980952
4 ธ.ค. 2561

97.8 ยาบัญชียาหลัก 22,684.00        22,684.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162847222
4 ธ.ค. 2561

99.3 ยาบัญชียาหลัก 26,150.80        26,150.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162873182
4 ธ.ค. 2561

101 ยาบัญชียาหลัก 50,693.39        50,693.39       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162871744
4 ธ.ค. 2561

102 ยาบัญชียาหลัก 72,441.14        72,441.14       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162881812
4 ธ.ค. 2561

104 ยาบัญชียาหลัก 9,223.40           9,223.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162882766
4 ธ.ค. 2561

105 ยาบัญชียาหลัก 17,280.50        17,280.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162886252
4 ธ.ค. 2561



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

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

110 กรดเกลือ/จริุนทรีย๑ผง 3,725.00           3,725.00          เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร๑สตาร๑ โอเอ หจก.โฟร๑สตาร๑ โอเอ ราคาต ําสุด 15/006
6 ธ.ค. 2561

111 วสัดุงานบ๎านงารครัว 940.00              940.00             เฉพาะเจาะจง ร๎าน ยากตัซิงห๑ ร๎าน ยากตัซิงห๑ ราคาต ําสุด 6 ธ.ค. 2561

113 ป้ายประชาสัมพนัธ๑ 2,400.00           2,400.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปาง องิค๑เจท ร๎านเลเซอร๑ลําปาง องิค๑เจท ราคาต ําสุด 008/0384
6 ธ.ค. 2561

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

116 ปรับปรุงเกา๎อี้ 5,120.00           5,120.00          เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน ราคาต ําสุด 6 ธ.ค. 2561

117 ป้ายประชาสัมพนัธ๑ 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 ป้ายประชาสัมพนัธ๑ 4,895.00           4,895.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปาง องิค๑เจท ร๎านเลเซอร๑ลําปาง องิค๑เจท 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 นายอดุม จ๏ะใจ นายอดุม จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 21/2
6 ธ.ค. 2561

125 ปรับปรุงที จอดรถ 31,700.00        31,700.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน ราคาต ําสุด 5/2
6 ธ.ค. 2561

126 ปรับปรุงโรงจอดรถ 74,300.00        74,300.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านทีอาร๑ กอํสร๎าง ร๎านทีอาร๑ กอํสร๎าง ราคาต ําสุด 7/2
6 ธ.ค. 2561

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

129 ยาบัญชียาหลัก 12,500.00        12,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถอนิเตอร๑ บริษัท โอสถอนิเตอร๑ ราคาต ําสุด 18BU17688
6 ธ.ค. 2561

131 ยาบัญชียาหลัก 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด T611/12677
6 ธ.ค. 2561



132 ยาบัญชียาหลัก 1,860.00           1,860.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด T611/12142
6 ธ.ค. 2561

134 ยาบัญชียาหลัก 4,400.00           4,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด T611/12141
6 ธ.ค. 2561

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

153 เปลี ยนตลับลูกปืน 900.00              900.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเด๎นท๑ บริษัท สยามเด๎นท๑ ราคาต ําสุด 7 ธ.ค. 2561

155 เปลี ยนอาํงล๎างมือ 4,500.00           4,500.00          เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน 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 โทรทัศน๑สี ขนาด 32 นิว้ 5,590.00           5,590.00          เฉพาะเจาะจง หจก. เจยีวพานิช หจก. เจยีวพานิช ราคาต ําสุด 035/1714
7 ธ.ค. 2561

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

161 วสัดุงานบ๎านงารครัว 5,328.00           5,328.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านยากตัซิงค๑ ร๎านยากตัซิงค๑ ราคาต ําสุด 49/2433
7 ธ.ค. 2561

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

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

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

167 วสัดุการแพทย๑ 6,420.00           6,420.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา บริษัท 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 ยาบัญชียาหลัก 2,375.00           2,375.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที ซัพพลาย บริษัท เอส ที ซัพพลาย ราคาต ําสุด 008/400
7 ธ.ค. 2561

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

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

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

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

177 ยาบัญชียาหลัก 11,680.00        11,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร๑เอก็ซ๑ บริษัท อาร๑เอก็ซ๑ ราคาต ําสุด 1851599
7 ธ.ค. 2561

179 ยาบัญชียาหลัก 2,490.00           2,490.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร๑มาแลนด๑ บริษัท ฟาร๑มาแลนด๑ ราคาต ําสุด 181206140
7 ธ.ค. 2561

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

182 ยาบัญชียาหลัก 2,320.00           2,320.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 61501603
7 ธ.ค. 2561



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

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

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

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

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

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

192 ยาบัญชียาหลัก 41,730.00        41,730.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน๑ บริษัท เมดไลน๑ ราคาต ําสุด 103181200219
7 ธ.ค. 2561

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

195 ยาบัญชียาหลัก 19,740.00        19,740.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร๑มาติกา บริษัท ฟาร๑มาติกา ราคาต ําสุด 181212079
7 ธ.ค. 2561

197 ยาบัญชียาหลัก 40,446.00        40,446.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162881238
7 ธ.ค. 2561

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

200 ยาบัญชียาหลัก 11,556.00        11,556.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447640018
7 ธ.ค. 2561

201 ยาบัญชียาหลัก 27,606.00        27,606.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447636009
7 ธ.ค. 2561

203 ยาบัญชียาหลัก 194,630.95      194,630.95     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020009010
7 ธ.ค. 2561

204 ยาบัญชียาหลัก 49,920.00        49,920.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020009142
7 ธ.ค. 2561

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

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



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

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

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

213 ยาบัญชียาหลัก 9,160.00           9,160.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท๑แคร๑ จํากดั บริษัท โพสเฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 28697
7 ธ.ค. 2561

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

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

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

219 วสัดุการแพทย๑ 13,800.00        13,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั บริษัท ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั ราคาต ําสุด 41310
11 ธ.ค. 2561

221 วสัดุการแพทย๑ 6,000.00           6,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั บริษัท ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั ราคาต ําสุด 41309
11 ธ.ค. 2561

222 วสัดุการแพทย๑ 29,000.00        29,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็ ที ที มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั บริษัท เอน็ ที ที มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IV061004345
13 ธ.ค. 2561

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

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

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

228 วสัดุการแพทย๑ 7,700.00           7,700.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อนิดัสตร้ี บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อนิดัสตร้ี ราคาต ําสุด 617787
13 ธ.ค. 2561

230 วสัดุการแพทย๑ 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อนิดัสตร้ี บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อนิดัสตร้ี ราคาต ําสุด 617933
13 ธ.ค. 2561

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

233 วสัดุการแพทย๑ 41,335.00        41,335.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิสรูเม๎นท๑ แล็ป บริษัท อนิสรูเม๎นท๑ 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 บริษัท ไพร๑ม เมดิคอล จํากดั บริษัท ไพร๑ม เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด IV112-11891
14 ธ.ค. 2561

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

243 วสัดุการแพทย๑ 6,400.00           6,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๏อส จํากดั บริษัท ไทยก๏อส จํากดั ราคาต ําสุด IV6143339
14 ธ.ค. 2561

245 วสัดุการแพทย๑ 16,795.00        16,795.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั บริษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด BL61-12/216
14 ธ.ค. 2561

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

248 ป้ายประชาสัมพนัธ๑ 1,655.00           1,655.00          เฉพาะเจาะจง ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท 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 บริษัท ไฟโอเนียลิฟท๑ บริษัท 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. เจยีวพานิช หจก. เจยีวพานิช ราคาต ําสุด 035/1704
17 ธ.ค. 2561

258 วสัดุกอํสร๎าง 53,100.00        53,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ลําปางชัยยากอํสร๎าง หจก.ลําปางชัยยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 17 ธ.ค. 2561



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

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

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

264 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 23,700.00        23,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟนิิเท็ค จํากดั บริษัท แอฟฟนิิเท็ค จํากดั ราคาต ําสุด D 61-01998
17 ธ.ค. 2561

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

267 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 93,000.00        93,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV 6112-075
17 ธ.ค. 2561

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

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

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

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

275 โทรทัศน๑สี ขนาด 32 นิว้ 4,990.00           4,990.00          เฉพาะเจาะจง หจก. เจยีวพานิช หจก. เจยีวพานิช ราคาต ําสุด 035/1715
19 ธ.ค. 2561

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

278 เปลี ยนยางอะไหลํ 9,416.00           9,416.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 19 ธ.ค. 2561

279 ค.ไฟฟา้และวทิยุ 27,048.60        27,048.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลอนิเตอร๑เทรดด้ิง บริษัท ชุมพลอนิเตอร๑เทรดด้ิง 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 ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้ประปาและเครื 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 บริษทั เฮเลนาํ ไทย ลาบอราตอรี  จํากดั บริษทั เฮเลนาํ ไทย ลาบอราตอรี  จํากดั ราคาต ําสุด 201812-1014
20 ธ.ค. 2561

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

290 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 75,000.00        75,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV 6112-129
20 ธ.ค. 2561

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

293 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 13,200.00        13,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟนิิเท็ค จํากดั บริษัท แอฟฟนิิเท็ค จํากดั ราคาต ําสุด D 61-02080
20 ธ.ค. 2561

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

296 ดินดํา 6,000.00           6,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย๑ ก๐าวตูิ นายอาทิตย๑ 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 บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 6112725
24 ธ.ค. 2561

302 วสัดุการแพทย๑ 28,320.00        28,320.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท 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 บริษัท ลานนาอนิดัสเตรียลแก๏ส บริษัท ลานนาอนิดัสเตรียลแก๏ส ราคาต ําสุด BR26112/000020
24 ธ.ค. 2561

308 วสัดุการแพทย๑ 1,510.00           1,510.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/605
24 ธ.ค. 2561

309 วสัดุการแพทย๑ 2,695.00           2,695.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/642
24 ธ.ค. 2561



311 วสัดุการแพทย๑ 2,705.00           2,705.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/638
24 ธ.ค. 2561

312 วสัดุการแพทย๑ 3,335.00           3,335.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/615
24 ธ.ค. 2561

314 วสัดุการแพทย๑ 5,985.00           5,985.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/623
24 ธ.ค. 2561

315 วสัดุการแพทย๑ 7,315.00           7,315.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/594
24 ธ.ค. 2561

317 วสัดุการแพทย๑ 1,680.00           1,680.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/596
24 ธ.ค. 2561

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

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

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

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

324 ป้ายประชาสัมพนัธ๑ 1,420.00           1,420.00          เฉพาะเจาะจง ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท ราคาต ําสุด 25 ธ.ค. 2561

326 เครื องเป่าวดัแฮลกอฮอล๑ 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 ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 25 ธ.ค. 2561

329 วสัดุทันตกรรม 1,800.00           1,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอสเคอร๑ จํากดั บริษัท เอสดีเอสเคอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 610014599
25 ธ.ค. 2561

330 วสัดุทันตกรรม 2,950.00           2,950.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วอีาร๑พเีด๎นท๑ จํากดั บริษัท วอีาร๑พเีด๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 14110200
25 ธ.ค. 2561

332 วสัดุทันตกรรม 2,850.00           2,850.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เซียงไฮ๎ จํากดั บริษัท เซียงไฮ๎ จํากดั ราคาต ําสุด BB256111/00728
25 ธ.ค. 2561

333 วสัดุทันตกรรม 27,520.40        27,520.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั ราคาต ําสุด 5328107187
25 ธ.ค. 2561

335 วสัดุทันตกรรม 3,531.00           3,531.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั ราคาต ําสุด 5328223441
25 ธ.ค. 2561



336 วสัดุทันตกรรม 8,500.00           8,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท๑แคร๑ จํากดั บริษัท โพสเฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 29436
28 ธ.ค. 2561

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

339 วสัดุทันตกรรม 81,500.00        81,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอไปโอเทค จํากดั บริษัท นีโอไปโอเทค จํากดั ราคาต ําสุด 201812068
28 ธ.ค. 2561

341 วสัดุทันตกรรม 30,100.00        30,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็มีเน๎นซ๑ จํากดั บริษัท เอม็มีเน๎นซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด IVD0062246
28 ธ.ค. 2561

342 วสัดุทันตกรรม 2,000.00           2,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วอีาร๑พเีด๎นท๑ จํากดั บริษัท วอีาร๑พเีด๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 141120186
28 ธ.ค. 2561

344 วสัดุทันตกรรม 1,500.00           1,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เซียงไฮ๎ จํากดั บริษัท เซียงไฮ๎ จํากดั ราคาต ําสุด BB256112/00713
28 ธ.ค. 2561

345 วสัดุทันตกรรม 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ี จํากดั บริษัท ยนูิต้ี จํากดั ราคาต ําสุด IS6111062
28 ธ.ค. 2561

347 วสัดุทันตกรรม 119,881.00      119,881.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซาซีแลม บริษัท เอก็ซาซีแลม ราคาต ําสุด cmbi-1812-000493

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการชือ้หรือจ้าง

1 จา๎งเหมาติดต้ังเสาอากาศ 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.ที.ซัพพลาย ร๎านเอส.ที.ซัพพลาย ราคาต ําสุด 009/409 2 มค. 2562

3 สต๊ิกเกอร๑เทอร๑มอล 46,000.00        46,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พ.ีอนิเตอร๑เมดิคอล บริษัท เอ.ที.พ.ีอนิเตอร๑เมดิคอล ราคาต ําสุด 62/016 2 มค. 2562

4 อะเด็ปเตอร๑ 149.80              149.80             เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลอนิเตอร๑เทรดด้ิง บริษัท ชุมพลอนิเตอร๑เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 50/2463 2 มค. 2562

5 วสัดุไฟฟา้ 3,516.00           3,516.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 012/0559 2 มค. 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม
โรงพยาบาลเกาะคา



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 บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 6200509 2 มค. 2562

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

9 ยาบัญชียาหลัก 17,376.00        17,376.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร๑มาอนิโนวาํ บริษัท ฟาร๑มาอนิโนวาํ ราคาต ําสุด 6110425 2 มค. 2562

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

11 วสัดุงานบ๎านงารครัว 940.00              940.00             เฉพาะเจาะจง ร๎านยากตัซิงค๑ ร๎านยากตัซิงค๑ ราคาต ําสุด 20/2454 3 มค. 2562

12 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,500.00           7,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร๑ จํากดั บริษัท ทริมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV 190100087 3 มค. 2562

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

14 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 34,000.00        34,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อนิดัสตร้ี บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อนิดัสตร้ี ราคาต ําสุด 620163 3 มค. 2562

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

16 ยาบัญชียาหลัก 91,267.95        91,267.95       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020010361 3 มค. 2562

17 ยาบัญชียาหลัก 124,650.06      124,650.06     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 30200009918 3 มค. 2562

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

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

20 ยาบัญชียาหลัก 7,023.20           7,023.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020009919 3 มค. 2562

21 ยาบัญชียาหลัก 288,288.08      288,288.08     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020009928 3 มค. 2562

22 ยาบัญชียาหลัก 12,400.00        12,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 620101584 3 มค. 2562



23 ยาบัญชียาหลัก 13,535.50        13,535.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162961866 3 มค. 2562

24 ยาบัญชียาหลัก 9,062.90           9,062.90          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162968040 3 มค. 2562

25 ยาบัญชียาหลัก 30,174.00        30,174.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 5320377714 3 มค. 2562

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

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

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

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

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

31 ยาบัญชียาหลัก 3,480.00           3,480.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถอนิเตอร๑ บริษัท โอสถอนิเตอร๑ ราคาต ําสุด 19BU00363 3 มค. 2562

32 ยาบัญชียาหลัก 35,600.00        35,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถอนิเตอร๑ บริษัท โอสถอนิเตอร๑ ราคาต ําสุด 18BU18936 3 มค. 2562

33 ยาบัญชียาหลัก 6,000.00           6,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พอนด๑ บริษัท พอนด๑ ราคาต ําสุด 143910 3 มค. 2562

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

35 ยาบัญชียาหลัก 36,800.00        36,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอนฟาร๑มํา บริษัท โมเดอนฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 61121296 3 มค. 2562

36 ยาบัญชียาหลัก 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอนฟาร๑มํา บริษัท โมเดอนฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 6201006 3 มค. 2562

37 ยาบัญชียาหลัก 59,813.00        59,813.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1162959412 3 มค. 2562

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

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



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

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

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

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

44 ถงุแดง 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

46 วสัดุไฟฟา้ 4,960.00           4,960.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 4 มค. 2562

47 วสัดุไฟฟา้ 3,870.00           3,870.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 4 มค. 2562

48 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,630.00           9,630.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH ประเทศไทย จํากดั บริษัท DKSH ประเทศไทย จํากดั ราคาต ําสุด 5328344651 4 มค. 2562

49 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163129533 4 มค. 2562

50 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163129535 4 มค. 2562

51 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 63,800.00        63,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบร๑แอดวานซื เทค จํากดั บริษัท ไบร๑แอดวานซื เทค จํากดั ราคาต ําสุด 1163129536 4 มค. 2562

52 ยาบัญชียาหลัก 44,375.04        44,375.04       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 116307725 4 มค. 2562

53 ยาบัญชียาหลัก 17,280.50        17,280.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163086306 4 มค. 2562

54 ยาบัญชียาหลัก 12,840.00        12,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163085959 4 มค. 2562

55 ยาบัญชียาหลัก 3,680.00           3,680.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1162967676 4 มค. 2562

56 ยาบัญชียาหลัก 8,560.00           8,560.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1162961792 4 มค. 2562



57 ยาบัญชียาหลัก 26,150.80        26,150.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1162959303 4 มค. 2562

58 ยาบัญชียาหลัก 50,693.39        50,693.39       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1162963047 4 มค. 2562

59 ยาบัญชียาหลัก 99,903.76        99,903.76       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1162968246 4 มค. 2562

60 ยาบัญชียาหลัก 3,400.00           3,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 921101544 4 มค. 2562

61 ยาบัญชียาหลัก 7,500.00           7,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821145051 4 มค. 2562

62 ยาบัญชียาหลัก 4,080.00           4,080.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 821145957 4 มค. 2562

63 ยาบัญชียาหลัก 73,900.00        73,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 921101157 4 มค. 2562

64 ยาบัญชียาหลัก 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอน็ บี บริษัท เอ เอน็ บี ราคาต ําสุด 8370209495 4 มค. 2562

65 ยาบัญชียาหลัก 72,120.00        72,120.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 621000768 4 มค. 2562

66 ยาบัญชียาหลัก 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 621000801 4 มค. 2562

67 ยาบัญชียาหลัก 21,410.00        21,410.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พดีรักส๑ บริษัท ที พดีรักส๑ ราคาต ําสุด 059905 4 มค. 2562

68 ยาบัญชียาหลัก 1,200.00           1,200.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พดีรักส๑ บริษัท ที พดีรักส๑ ราคาต ําสุด 059904 4 มค. 2562

69 ยาบัญชียาหลัก 59,000.00        59,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีแอนด๑ วี บริษัท ว ีแอนด๑ วี ราคาต ําสุด 62000246 4 มค. 2562

70 ยาบัญชียาหลัก 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พ ีเอม็ แอล บริษัท พ ีเอม็ แอล ราคาต ําสุด 350204001 4 มค. 2562

71 ยาบัญชียาหลัก 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พ ีเอม็ แอล บริษัท พ ีเอม็ แอล ราคาต ําสุด 350204001 4 มค. 2562

72 ยาบัญชียาหลัก 4,800.00           4,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พ ีเอม็ แอล บริษัท พ ีเอม็ แอล ราคาต ําสุด 350204001 4 มค. 2562

73 ยาบัญชียาหลัก 3,000.00           3,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6201579 4 มค. 2562



74 ยาบัญชียาหลัก 18,200.00        18,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 62101578 4 มค. 2562

75 ยาบัญชียาหลัก 17,210.00        17,210.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6201325 4 มค. 2562

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

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

78 ยาบัญชียาหลัก 29,532.00        29,532.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท 101 เมดิแคร๑ บริษัท 101 เมดิแคร๑ ราคาต ําสุด 8102508385 4 มค. 2562

79 ยาบัญชียาหลัก 64,414.00        64,414.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอล บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอล ราคาต ําสุด 1190103429 4 มค. 2562

80 ยาบัญชียาหลัก 41,730.00        41,730.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน๑ บริษัท เมดไลน๑ ราคาต ําสุด 103190100287 4 มค. 2562

81 ยาบัญชียาหลัก 4,558.20           4,558.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๏ทเตอร๑มายบาซิน บริษัท เกร๏ทเตอร๑มายบาซิน ราคาต ําสุด 2019000499 4 มค. 2562

82 ยาบัญชียาหลัก 4,675.90           4,675.90          เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๏ทเตอร๑มายบาซิน บริษัท เกร๏ทเตอร๑มายบาซิน ราคาต ําสุด 2019000010 4 มค. 2562

83 ยาบัญชียาหลัก 9,630.00           9,630.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5409545385 4 มค. 2562

84 ยาบัญชียาหลัก 21,646.10        21,646.10       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5409545385 4 มค. 2562

85 ยาบัญชียาหลัก 3,809.20           3,809.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447656691 4 มค. 2562

86 ยาบัญชียาหลัก 17,976.00        17,976.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447658428 4 มค. 2562

87 ยาบัญชียาหลัก 2,900.00           2,900.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พาต๎าแลบ บริษัท พาต๎าแลบ ราคาต ําสุด 9010436 4 มค. 2562

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

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

90 ยาบัญชียาหลัก 23,200.00        23,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากดั บริษัท มาสุ จํากดั ราคาต ําสุด 163434 4 มค. 2562



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

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

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

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

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

96 ยาบัญชียาหลัก 5,136.00           5,136.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอล็ฮ้ัว บริษัท บีเอล็ฮ้ัว ราคาต ําสุด 62000392 4 มค. 2562

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

98 ยาบัญชียาหลัก 3,625.00           3,625.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา บริษัท เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 6200048 4 มค. 2562

99 ยาบัญชียาหลัก 4,895.00           4,895.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา บริษัท เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 6104174 4 มค. 2562

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

101 ยาบัญชียาหลัก 54,600.00        54,600.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร๑มํา จํากดั บริษัท พรอสฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 2019010164 4 มค. 2562

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

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

104 ยาบัญชียาหลัก 9,540.00           9,540.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พดีรักส๑ บริษัท ที พดีรักส๑ ราคาต ําสุด 58261 4 มค. 2562

105 ยาบัญชียาหลัก 11,500.00        11,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พดีรักส๑ บริษัท ที พดีรักส๑ ราคาต ําสุด 58845 4 มค. 2562

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

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



108 ทําป้ายไวนิล 12,500.00        12,500.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกนัโฆษณา ร๎านรักกนัโฆษณา 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 วสัดุงานบ๎านงารครัว 1,165.00           1,165.00              เฉพาะเจาะจง นายภมูินทร๑ สายวงศ๑ฝัน นายภมูินทร๑ สายวงศ๑ฝัน ราคาต ําสุด PM62010001 7 มค. 2562

111 วสัดุงานบ๎านงารครัว 11,460.00        11,460.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านอดุมกนัทามาศ ร๎านอดุมกนัทามาศ ราคาต ําสุด 037/1844 7 มค. 2562

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

113 เครื องชํวยหายใจ 120,000.00      120,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต๑เมด จํากดั บริษัท เซนต๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด 7 มค. 2562

114 เครื องปัน่เลือด 120,000.00      120,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยโูรสแกน จํากดั บริษัท ยโูรสแกน จํากดั ราคาต ําสุด 7 มค. 2562

115 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163133433
7 มค. 2562

116 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิล ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิล ฟาร๑มา จํากดั 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 บริษัท เอม็พ ีเมด กรุ๏ป จํากดั บริษัท เอม็พ ีเมด กรุ๏ป จํากดั ราคาต ําสุด MG 6201-0010
7 มค. 2562

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

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

121 วสัดุชันสูตร 12,305.00        12,305.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1163039206
7 มค. 2562

122 ติดต้ังกนัชนรถพยาบาล 19,260.00        19,260.00       หจก. เอม็ แอล พี หจก. เอม็ 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 วสัดุกอํสร๎าง 2,470.00           2,470.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ลําปางชัยยากอํสร๎าง หจก.ลําปางชัยยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 116/5759
8 มค. 2562



126 ทําป้ายสต๊ิกเกอร๑ 800.00              800.00             เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปาง องิค๑เจท ร๎านเลเซอร๑ลําปาง องิค๑เจท ราคาต ําสุด 009/0421
9 มค. 2562

127 จา๎งเหมาถมหนิ 151,200.00      151,200.00     เฉพาะเจาะจง ร๎านทีอาร๑ กอํสร๎าง ร๎านทีอาร๑ กอํสร๎าง ราคาต ําสุด 2/11
9 มค. 2562

128 ซํอมค.การแพทย๑ 9,800.00           9,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็โดเมด บริษัท เอน็โดเมด ราคาต ําสุด 9 มค. 2562

129 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั ราคาต ําสุด IV6200009
9 มค. 2562

130 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 92,460.84        92,460.84       เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH ประเทศไทย จํากดั บริษัท DKSH ประเทศไทย จํากดั ราคาต ําสุด 5328327648
9 มค. 2562

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

132 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,490.00           7,490.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163050632
9 มค. 2562

133 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,627.41           8,627.41          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163058400
9 มค. 2562

134 เครื องเป่าวดัแฮลกอฮอล๑ 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 บริษัท ไซแอนเมด จํากดั บริษัท ไซแอนเมด จํากดั ราคาต ําสุด SM61/127364
11 มค. 2562

136 วสัดุงานบ๎านงารครัว 3,552.00           3,552.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านยากตัซิงค๑ ร๎านยากตัซิงค๑ ราคาต ําสุด 50/2455
14 มค. 2562

137 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 24,800.00        24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต ําสุด 6200758
14 มค. 2562

138 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 60,790.00        60,790.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด IVL6201/0019
14 มค. 2562

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

140 วสัดุชันสูตร 5,520.00           5,520.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั บริษัท อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV 19-01854
14 มค. 2562

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

142 วสัดุชันสูตร 88,388.00        88,388.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV 6201-057
14 มค. 2562



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

144 วสัดุชันสูตร 46,620.00        46,620.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอก็นอสติค จํากดั บริษัท ไทยไดแอก็นอสติค จํากดั ราคาต ําสุด 6201070
14 มค. 2562

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

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

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

148 จา๎งเหมาทําป้าย 1,080.00           1,080.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปาง องิค๑เจท ร๎านเลเซอร๑ลําปาง องิค๑เจท ราคาต ําสุด 009/0435
16 มค. 2562

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

150 จา๎งเหมาติตาม GPS 19,800.00        19,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ๑เซ๎นส๑ อินฟอร๑เมชั น เซอร๑วิส จํากัด บริษัท เอ็กซ๑เซ๎นส๑ อินฟอร๑เมชั น เซอร๑วิส จํากัด ราคาต ําสุด 16 มค. 2562

151 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 36,100.00        36,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็ที ที มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั บริษัท เอน็ที ที มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IV 062000076
16 มค. 2562

152 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,108.80           4,108.80          เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH ประเทศไทย จํากดั บริษัท DKSH ประเทศไทย จํากดั ราคาต ําสุด 5328383925
16 มค. 2562

153 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,046.40           8,046.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH ประเทศไทย จํากดั บริษัท DKSH ประเทศไทย จํากดั 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 ร๎านลําปางชัยยากอํสร๎าง ร๎านลําปางชัยยากอํสร๎าง 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 จา๎งเหมาขดัพืน้ 139,000.00      139,000.00     เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน 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 บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั ราคาต ําสุด IV6200028
21 มค. 2562

161 วสัดุทันตกรรม 2,500.00           2,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ี จํากดั บริษัท ยนูิต้ี จํากดั ราคาต ําสุด IS6112889
21 มค. 2562

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

163 วสัดุทันตกรรม 2,000.00           2,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วอีาร๑พเีด็นท๑ บริษัท วอีาร๑พเีด็นท๑ ราคาต ําสุด 141120124
21 มค. 2562

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

165 วสัดุชันสูตร 23,700.00        23,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟนิิเท็ค จํากดั บริษัท แอฟฟนิิเท็ค จํากดั ราคาต ําสุด D 62-00089
21 มค. 2562

166 วสัดุชันสูตร 87,048.00        87,048.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV 6201-111
21 มค. 2562

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

168 วสัดุชันสูตร 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮเลนาํ ไทย ลาบอราตอรี  จํากดั บริษทั เฮเลนาํ ไทย ลาบอราตอรี  จํากดั 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 บริษัท วายดี ไดนซ๑นอสติคส๑ บริษัท 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 ป้ายสต๊ิกเกอร๑ 455.00              455.00             เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปาง องิค๑เจท ร๎านเลเซอร๑ลําปาง องิค๑เจท ราคาต ําสุด 22 มค. 2562

173 กญุแจ 297.00              297.00             เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 22 มค. 2562

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

175 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 22,500.00        22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเคซี เมดิคอส จํากดั บริษัท ซีเคซี เมดิคอส จํากดั ราคาต ําสุด IV6200049 22 มค. 2562

176 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,000.00           5,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพเีค เมดิคอล จํากดั บริษัท เคพเีค เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 6201008 22 มค. 2562



177 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,270.00        23,270.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากดั บริษัท ไบโอคอททอน จํากดั ราคาต ําสุด IV190000350
22 มค. 2562

178 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,400.00           8,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อสิโก ๎จํากดั บริษัท อสิโก ๎จํากดั 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 จา๎งเหมาลากรถยนต๑ 2,500.00           2,500.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านรินพลเจริญกจิกอํสร๎าง ร๎านรินพลเจริญกจิกอํสร๎าง 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 บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 62/0022 23 มค. 2562

184 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,885.00           4,885.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/643 23 มค. 2562

185 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,745.00           2,745.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 62/002 23 มค. 2562

186 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,620.00           1,620.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 62/011 23 มค. 2562

187 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,400.00           5,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/668 23 มค. 2562

188 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,390.00           4,390.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ บริษัท เมดิสอลัลายแอนซ๑ ราคาต ําสุด 61/663 23 มค. 2562

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

190 วสัดุทันตกรรม 10,464.00        10,464.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นูเด๎นท๑ บริษัท นูเด๎นท๑ ราคาต ําสุด DS6201/0202
23 มค. 2562

191 วสัดุทันตกรรม 8,000.00           8,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคครอด๑ บริษัท แอคครอด๑ ราคาต ําสุด IV1901100096
23 มค. 2562

192 วสัดุชันสูตร 84,000.00        84,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV 6201-111
24 มค. 2562

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



194 วสัดุชันสูตร 97,310.00        97,310.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั 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 บริษัท ดี เค เอส เอช บริษัท ดี เค เอส เอช ราคาต ําสุด 25 มค. 2562

197 ค.งานบ๎านงานครัว 1,935.00           1,935.00          เฉพาะเจาะจง หจก. เจยีวพานิช หจก. เจยีวพานิช 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 บริษัท อนิโนเวชั นส๑ บริษัท อนิโนเวชั นส๑ ราคาต ําสุด 25 มค. 2562

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

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

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

203 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,200.20           5,200.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 620100597
25 มค. 2562

204 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,978.88           2,978.88          เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั 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 บริษัท ลานนาอนิดัสเตรียลแก๏ส บริษัท ลานนาอนิดัสเตรียลแก๏ส ราคาต ําสุด BR26201/000015
28 มค. 2562

207 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 30,195.00        30,195.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเมนท๑แล็ป หจก.อนิสทรูเมนท๑แล็ป ราคาต ําสุด ILV6201/0288
28 มค. 2562

208 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,000.00           7,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเมนท๑แล็ป หจก.อนิสทรูเมนท๑แล็ป ราคาต ําสุด ILV6201/0288
28 มค. 2562

209 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,550.00           3,550.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเมนท๑แล็ป หจก.อนิสทรูเมนท๑แล็ป ราคาต ําสุด ILV6201/0404
28 มค. 2562

210 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,900.00           4,900.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากดั บริษัท ไบโอคอททอน จํากดั ราคาต ําสุด IV19000656
28 มค. 2562



211 วสัดุทันตกรรม 1,890.00           1,890.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไจโก๎ บริษัท ไจโก๎ ราคาต ําสุด IV620100400
28 มค. 2562

212 วสัดุทันตกรรม 2,739.20           2,739.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั ราคาต ําสุด 5328406296
28 มค. 2562

213 วสัดุทันตกรรม 8,900.00           8,900.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคครอด๑ บริษัท แอคครอด๑ ราคาต ําสุด IV1901101409
28 มค. 2562

214 วสัดุทันตกรรม 8,750.00           8,750.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคครอด๑ บริษัท แอคครอด๑ ราคาต ําสุด IV1901101481
28 มค. 2562

215 วสัดุทันตกรรม 9,355.00           9,355.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ี จํากดั บริษัท ยนูิต้ี จํากดั ราคาต ําสุด Is6200491
28 มค. 2562

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

217 วสัดุทันตกรรม 720.00              720.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท มานด๑เด็นท๑ บริษัท 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

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการชือ้หรือจ้าง

1 เส้ือตะกั วกนัรังสี 76,800.00        76,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร๑ทเทค็ เทคโนโลย ีจํากดั บริษทั สมาร๑ทเทค็ เทคโนโลย ีจํากดั ราคาต ําสุด ST-8234 1 กพ. 2562

2 ปรับปรุงอาคารซักฟอก 105,095.00      105,095.00     เฉพาะเจาะจง ร๎านปัทมาเจริญกจิ ร๎านปัทมาเจริญกจิ 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 เหมาบริการเอก็ซเรย๑ 64,625.00        64,625.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหมํแลนด๑ เมดิคอล แคร๑ บริษทั เชียงใหมํแลนด๑ เมดิคอล แคร๑ ราคาต ําสุด 19-06 1 กพ. 2562

5 ชุดกญุแจ 180.00              180.00             เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 1 กพ. 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์
โรงพยาบาลเกาะคา



6 ขดลวด 232.00              232.00             เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้ประปาและเครื องกรองน้ํา ราคาต ําสุด 1 กพ. 2562

7 ไม๎กวาดแขง็ 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 บริษัท เอม็.ไอ.ดี. จํากดั บริษัท เอม็.ไอ.ดี. จํากดั ราคาต ําสุด S62-0210 1 กพ. 2562

9 เปลี ยนน้าํมัเครื 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 บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั 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 ยาบัญชียาหลัก 2,400.00           2,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พ ีดรักส๑ บริษัท ที พ ีดรักส๑ ราคาต ําสุด 060200 4 กพ. 2562

15 ยาบัญชียาหลัก 8,400.00           8,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พ ีดรักส๑ บริษัท ที พ ีดรักส๑ ราคาต ําสุด 061138 4 กพ. 2562

16 ยาบัญชียาหลัก 10,200.00        10,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอนเมนู บริษัท โมเดอนเมนู ราคาต ําสุด 6201161 4 กพ. 2562

17 ยาบัญชียาหลัก 10,200.00        10,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอนเมนู บริษัท โมเดอนเมนู ราคาต ําสุด 6201153 4 กพ. 2562

18 ยาบัญชียาหลัก 51,500.00        51,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร๑มํา จํากดั บริษัท พรอสฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 2019020556 4 กพ. 2562

19 ยาบัญชียาหลัก 13,440.00        13,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร๑มํา จํากดั บริษัท พรอสฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 2019020708 4 กพ. 2562

20 ยาบัญชียาหลัก 22,000.00        22,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีแอนด๑ วี บริษัท ว ีแอนด๑ วี ราคาต ําสุด 62001581 4 กพ. 2562

21 ยาบัญชียาหลัก 13,440.00        13,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีแอนด๑ วี บริษัท ว ีแอนด๑ วี ราคาต ําสุด 62002261 4 กพ. 2562

22 ยาบัญชียาหลัก 44,050.00        44,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีแอนด๑ วี บริษัท ว ีแอนด๑ วี ราคาต ําสุด 62003045 4 กพ. 2562



23 ยาบัญชียาหลัก 28,900.00        28,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีแอนด๑ วี บริษัท ว ีแอนด๑ วี ราคาต ําสุด 62001542 4 กพ. 2562

24 ยาบัญชียาหลัก 18,800.00        18,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6202/10755 4 กพ. 2562

25 ยาบัญชียาหลัก 3,000.00           3,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6202/10877 4 กพ. 2562

26 ยาบัญชียาหลัก 52,430.00        52,430.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อรีอล บริษัท อรีอล ราคาต ําสุด 1902139 4 กพ. 2562

27 ยาบัญชียาหลัก 7,704.00           7,704.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีรอล บริษัท ฮีรอล ราคาต ําสุด 1902008 4 กพ. 2562

28 ยาบัญชียาหลัก 26,450.00        26,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6204918 4 กพ. 2562

29 ยาบัญชียาหลัก 6,400.00           6,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี บริษัท ภญิโญฟาร๑มาซี ราคาต ําสุด 6204919 4 กพ. 2562

30 ยาบัญชียาหลัก 20,116.00        20,116.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั ราคาต ําสุด 5328479729 4 กพ. 2562

31 ยาบัญชียาหลัก 11,395.50        11,395.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั ราคาต ําสุด 5328480683 4 กพ. 2562

32 ยาบัญชียาหลัก 9,373.20           9,373.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั ราคาต ําสุด 5328586497 4 กพ. 2562

33 ยาบัญชียาหลัก 18,040.20        18,040.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั ราคาต ําสุด 5328586882 4 กพ. 2562

34 ยาบัญชียาหลัก 48,000.00        48,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีเอส บริษัท เอส พ ีเอส ราคาต ําสุด 1902606 4 กพ. 2562

35 ยาบัญชียาหลัก 56,282.00        56,282.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอล เอช บริษัท บี แอล เอช ราคาต ําสุด 1062003049 4 กพ. 2562

36 ยาบัญชียาหลัก 46,000.00        46,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอนฟาร๑มํา บริษัท โมเดอนฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 62011077 4 กพ. 2562

37 ยาบัญชียาหลัก 4,200.00           4,200.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอนฟาร๑มํา บริษัท โมเดอนฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 62020278 4 กพ. 2562

38 ยาบัญชียาหลัก 10,760.00        10,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อาหารและยา บริษัท อาหารและยา ราคาต ําสุด 62/04380 4 กพ. 2562

39 ยาบัญชียาหลัก 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา บริษัท คอสมา ราคาต ําสุด 310297400779 4 กพ. 2562



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

41 วสัดุงานบ๎านงานครัว 3,980.00           3,980.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 003/113 5 กพ. 2562

42 วสัดุงานบ๎านงานครัว 6,342.00           6,342.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮงฮง ร๎านเตียเฮงฮง ราคาต ําสุด 096/4788-89 5 กพ. 2562

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

44 วสัดุงานบ๎านงานครัว 100,000.00      100,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั บริษทั อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด BI620095 5 กพ. 2562

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

46 ยาบัญชียาหลัก 18,125.80        18,125.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิคฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163248992 5 กพ. 2562

47 ยาบัญชียาหลัก 2,400.00           2,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล บี เอส จํากดั บริษัท แอล บี เอส จํากดั ราคาต ําสุด 614458 5 กพ. 2562

48 ยาบัญชียาหลัก 1,908.00           1,908.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตร๎า บริษัท แอตแลนตร๎า ราคาต ําสุด 0001/6202060 5 กพ. 2562

49 ยาบัญชียาหลัก 3,625.00           3,625.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิไฟว๑ บริษัท เมดดิไฟว๑ ราคาต ําสุด 6200446 5 กพ. 2562

50 ยาบัญชียาหลัก 53,072.00        53,072.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิคฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163250464 5 กพ. 2562

51 ยาบัญชียาหลัก 3,000.00           3,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษัท เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 92104810 5 กพ. 2562

52 ยาบัญชียาหลัก 5,200.00           5,200.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษัท เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 921101718 5 กพ. 2562

53 ยาบัญชียาหลัก 24,000.00        24,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง บริษัท เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 92104692 5 กพ. 2562

54 ยาบัญชียาหลัก 3,000.00           3,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020011567 5 กพ. 2562

55 ยาบัญชียาหลัก 41,219.60        41,219.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020011568 5 กพ. 2562

56 ยาบัญชียาหลัก 6,400.00           6,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020011842 5 กพ. 2562



57 ยาบัญชียาหลัก 41,730.00        41,730.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน๑ บริษัท เมดไลน๑ ราคาต ําสุด 1310172811 5 กพ. 2562

58 ยาบัญชียาหลัก 55,000.00        55,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาสลิส บริษัท ไบโอวาสลิส ราคาต ําสุด 1901295 5 กพ. 2562

59 ยาบัญชียาหลัก 4,400.00           4,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนทัลฟาร๑ม บริษัท คอนติเนนทัลฟาร๑ม ราคาต ําสุด 1902002656 5 กพ. 2562

60 ยาบัญชียาหลัก 29,532.00        29,532.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท 101 เมดิแคร๑ จํากดั บริษัท 101 เมดิแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 8102508484 5 กพ. 2562

61 ยาบัญชียาหลัก 12,600.00        12,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี บริษัท เอฟ ซี พี ราคาต ําสุด 3310185056 5 กพ. 2562

62 ยาบัญชียาหลัก 12,400.00        12,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 620201588 5 กพ. 2562

63 ยาบัญชียาหลัก 5,940.00           5,940.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร๑มาดิกา๎ บริษัท ฟาร๑มาดิกา๎ ราคาต ําสุด 350204001 5 กพ. 2562

64 ยาบัญชียาหลัก 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พ ีเอม็ แอล บริษัท พ ีเอม็ แอล ราคาต ําสุด 190211058 5 กพ. 2562

65 ยาบัญชียาหลัก 8,000.00           8,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ บริษัท นิวไลฟ์ ราคาต ําสุด 62020667 5 กพ. 2562

66 ยาบัญชียาหลัก 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี ซี เอช ออริกา๎ บริษัท ดี ซี เอช ออริกา๎ ราคาต ําสุด 31995048 5 กพ. 2562

67 ยาบัญชียาหลัก 1,675.00           1,675.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีชัพพลาย บริษัท เอสทีชัพพลาย ราคาต ําสุด 009/411 5 กพ. 2562

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

69 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,025.00           8,025.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 620105401 5 กพ. 2562

70 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,653.88           5,653.88          เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 620106337 5 กพ. 2562

71 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,638.00           3,638.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 620101402 5 กพ. 2562

72 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 19,260.00        19,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั ราคาต ําสุด 5328534257 5 กพ. 2562

73 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,600.00        10,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั บริษัท ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั ราคาต ําสุด 41636 5 กพ. 2562



74 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,600.00        10,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั บริษัท ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั ราคาต ําสุด 41639 5 กพ. 2562

75 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,000.00           6,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั บริษัท ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั ราคาต ําสุด 41637 5 กพ. 2562

76 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,000.00           6,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั บริษัท ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั ราคาต ําสุด 41638 5 กพ. 2562

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

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

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

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

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

82 วสัดุงานบ๎านงานครัว 893.45              893.45             เฉพาะเจาะจง บริษัท นครกโิล บริษัท นครกโิล ราคาต ําสุด 62020000002 6 กพ. 2562

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

84 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 30,535.00        30,535.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั ราคาต ําสุด IV6200071 7 กพ. 2562

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

86 ป้ายไวนิล 440.00              440.00             เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางองิค๑เจ๏ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางองิค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 010/0470 7 กพ. 2562

87 ค.การแพทย๑ 206,800.00      206,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิโฟ เมดิคอล จํากดั บริษัท อนิโฟ เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 7 กพ. 2562

88 ค.การแพทย๑ 93,400.00        93,400.00       เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอน็ ย ูเมดิคอล ร๎าน เอน็ ย ูเมดิคอล ราคาต ําสุด 7 กพ. 2562

89 จา๎งเหมาขนยา๎ยรถ 2,500.00           2,500.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านปัทมาเจริญกจิ ร๎านปัทมาเจริญกจิ ราคาต ําสุด 16/2 7 กพ. 2562

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



91 วสัดุทันตกรรม 12,150.00        12,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอสเคอร๑ บริษัท เอสดีเอสเคอร๑ ราคาต ําสุด 6210000613 7 กพ. 2562

92 วสัดุทันตกรรม 3,100.00           3,100.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนทัลวชิั น บริษัท เดนทัลวชิั น ราคาต ําสุด IV 62000245 7 กพ. 2562

93 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,550.00        10,550.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด 7 กพ. 2562

94 วสัดุชันสูตร 11,275.00        11,275.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเทคนิคัล จํากดั บริษัท ไบโอเทคนิคัล จํากดั ราคาต ําสุด IV 62020029 11 กพ. 2562

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

96 วสัดุชันสูตร 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็จ ีโปรเกรสซีฟ จํากดั บริษัท เอน็จ ีโปรเกรสซีฟ จํากดั ราคาต ําสุด 081.02.62 11 กพ. 2562

97 วสัดุชันสูตร 18,457.50        18,457.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1163208456 11 กพ. 2562

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

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

100 วสัดุชันสูตร 90,000.00        90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6202-0256 11 กพ. 2562

101 วสัดุชันสูตร 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮเลนาํ ไทย ลาบอราตอรี  จํากดั บริษทั เฮเลนาํ ไทย ลาบอราตอรี  จํากดั ราคาต ําสุด 201902-1006 11 กพ. 2562

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

103 ยา๎นเครื 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 จา๎งซํอมเครื องนึ ง 17,585.45        17,585.45       เฉพาะเจาะจง บริษัท นําววิฒัน๑การชําง (1992) บริษัท นําววิฒัน๑การชําง (1992) ราคาต ําสุด 13 กพ. 2562

106 หลอดไฟฮาโลเจน 802.50              802.50             เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็ แอนด๑ ที อเิลคทริค หจก.เอน็ แอนด๑ ที อเิลคทริค ราคาต ําสุด INV1902154 13 กพ. 2562

107 กอํสร๎างร้ัวลวดหนาม 95,900.00        95,900.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน ราคาต ําสุด 13 กพ. 2562



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

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

110 ปรับปรุงภมูิทัศน๑ 55,000.00        55,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน ราคาต ําสุด 14/3 13 กพ. 2562

111 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั ราคาต ําสุด IV6200089 13 กพ. 2562

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

113 ปรับปรุงขอบฟตุบาท 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ์ ออํนหวาน 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 บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อนิดัสตร้ี บริษัท บีเวอร๑ เมดิคอล อนิดัสตร้ี ราคาต ําสุด 620956 14 กพ. 2562

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

117 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 19,260.00        19,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร๑เนียว เมดิคัล จํากดั บริษัท บอร๑เนียว เมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด IV0074294 14 กพ. 2562

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

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

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

121 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 9,630.00           9,630.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั ราคาต ําสุด 5328572418 14 กพ. 2562

122 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 89,657.44        89,657.44       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั ราคาต ําสุด 5328563120 14 กพ. 2562

123 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,400.00           3,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็ที ที มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั บริษัท เอน็ที ที มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IV062000519 14 กพ. 2562

124 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,900.00        20,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็ที ที มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั บริษัท เอน็ที ที มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IV062000480 14 กพ. 2562



125 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 48,150.00        48,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั ราคาต ําสุด 5328527928 14 กพ. 2562

126 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั ราคาต ําสุด IV6200089 14 กพ. 2562

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

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

129 เปลี ยนอะไหลํยนูติทําฟนั 1,300.00           1,300.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเด็นท๑ บริษัท สยามเด็นท๑ ราคาต ําสุด 18 กพ. 2562

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

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

132 วสัดุทันตกรรม 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว๑ เด็นทั ลอนิ บริษัท ไดรว๑ เด็นทั ลอนิ ราคาต ําสุด 107361 18 กพ. 2562

133 เปลี ยนอะไหลํเครื องอบผ๎า 7,500.00           7,500.00          เฉพาะเจาะจง ร๎าน ซี. เอม็.ที.เซอร๑วสิ ร๎าน ซี. เอม็.ที.เซอร๑วสิ ราคาต ําสุด 06/29 20 กพ. 2562

134 จา๎งเหมาทําตรายาง 1,590.00           1,590.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกนัโฆษณา ร๎านรักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 20 กพ. 2562

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

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

137 วสัดุชันสูตร 23,700.00        23,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟนิิเท็ค จํากดั บริษัท แอฟฟนิิเท็ค จํากดั ราคาต ําสุด D62-00256 20 กพ. 2562

138 วสัดุชันสูตร 8,400.00           8,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็พ ีเมด กรุ๏ป จํากดั บริษัท เอม็พ ีเมด กรุ๏ป จํากดั ราคาต ําสุด MG 6202-0260 20 กพ. 2562

139 วสัดุชันสูตร 88,388.00        88,388.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV 6202-107 20 กพ. 2562

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

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



142 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,568.00           2,568.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 620202338 20 กพ. 2562

143 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,978.88           2,978.88          เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 620202791 20 กพ. 2562

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

145 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12,618.51        12,618.51       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163251726 20 กพ. 2562

146 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 40,400.00        40,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV6202/0149 20 กพ. 2562

147 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,600.00           3,600.00          เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV6202/0169 20 กพ. 2562

148 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12,830.00        12,830.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV6202/0230 20 กพ. 2562

149 วสัดุทันตกรรม 47,210.00        47,210.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซี ยงไฮ๎ บริษัท เซี ยงไฮ๎ ราคาต ําสุด
BB25601/0089
6

21 กพ. 2562

150 วสัดุทันตกรรม 52,940.00        52,940.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเด็นท๑ บริษัท นูโวเด็นท๑ ราคาต ําสุด IV6202010 21 กพ. 2562

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

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

153 โทรทัศน๑ LED 55 นิว้ 42,500.00        42,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น จํากดั บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น จํากดั ราคาต ําสุด 22 กพ. 2562

154 วสัดุกอํสร๎าง 6,340.00           6,340.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางชัยยากอํสร๎าง ร๎านลําปางชัยยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 22 กพ. 2562

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

156 ถาํยเอกสาร 19,708.00        19,708.00       เฉพาะเจาะจง ร๎าน ตาหวานกอ็ปปี้ ร๎าน ตาหวานกอ็ปปี้ ราคาต ําสุด 22 กพ. 2562

157 ถาํยเอกสาร 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 วสัดุทันตกรรม 28,254.76        28,254.76       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโกเดนทอล บริษัท ทีโกเดนทอล ราคาต ําสุด L06721 22 กพ. 2562

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

161 วสัดุทันตกรรม 3,500.00           3,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ี จํากดั บริษัท ยนูิต้ี จํากดั ราคาต ําสุด IS8200949 25 กพ. 2562

162 วสัดุทันตกรรม 3,531.00           3,531.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั ราคาต ําสุด 5328623549 25 กพ. 2562

163 วสัดุทันตกรรม 19,826.00        19,826.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วอีาร๑พเีด็นท๑ บริษัท วอีาร๑พเีด็นท๑ ราคาต ําสุด 142010164 25 กพ. 2562

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

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

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

167 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163271544 25 กพ. 2562

168 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163271491 25 กพ. 2562

169 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,009.00        20,009.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163272095 25 กพ. 2562

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

171 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11,235.00        11,235.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 620202999 25 กพ. 2562

172 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 18,018.00        18,018.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากดั บริษัท ไบโอคอททอน จํากดั ราคาต ําสุด IV19002060 25 กพ. 2562

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

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

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



176 วสัดุชันสูตร 84,000.00        84,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV 6202-140 26 กพ. 2562

177 วสัดุชันสูตร 39,750.00        39,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6202-0604 26 กพ. 2562

178 วสัดุทันตกรรม 38,704.04        38,704.04       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั ราคาต ําสุด 53286890621 26 กพ. 2562

179 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,875.00           2,875.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั บริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 62/023 26 กพ. 2562

180 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2,150.00           2,150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั บริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 62/084 26 กพ. 2562

181 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,775.00           4,775.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั บริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 62/056 26 กพ. 2562

182 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,870.00           4,870.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั บริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 62-061 26 กพ. 2562

183 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,805.00           1,805.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั บริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 62/041 26 กพ. 2562

184 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1,735.00           1,735.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั บริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 62/026 26 กพ. 2562

ล าดบังานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้งวงเงินทีซ้ื่อหรือจา้ง ราคากลาง
วธิีซ้ือ

หรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขทีใ่บสง่
ของ

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการชือ้หรือจา้ง

1 ยาบัญชียาหลัก 45670 45670 เฉพาะเจาะจงบริษัท เอส พ ีเอส จํากดั บริษัท เอส พ ีเอส จํากดั ราคาต ําสุด S124/19010661 มีนาคม 2562
2 ยาบัญชียาหลัก 25000 25000 เฉพาะเจาะจงบริษัท เอส พ ีเอส จํากดั บริษัท เอส พ ีเอส จํากดั ราคาต ําสุด S114/19046451 มีนาคม 2562
3 ยาบัญชียาหลัก 3000 3000 เฉพาะเจาะจงบริษัท มิลาโนํ จํากดั บริษัท มิลาโนํ จํากดั ราคาต ําสุด 212/0955 1 มีนาคม 2562
4 ยาบัญชียาหลัก 5697.75 5697.75 เฉพาะเจาะจงบริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั ราคาต ําสุด 5328781077 1 มีนาคม 2562
5 ยาบัญชียาหลัก 38520 38520 เฉพาะเจาะจงบริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั ราคาต ําสุด 5328773650 1 มีนาคม 2562
6 ยาบัญชียาหลัก 20116 20116 เฉพาะเจาะจงบริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั ราคาต ําสุด 5328662269 1 มีนาคม 2562
7 ยาบัญชียาหลัก 4153.74 4153.74 เฉพาะเจาะจงบริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั ราคาต ําสุด 5328656082 1 มีนาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มีนาคม 2562
โรงพยาบาลเกาะคา



8 ยาบัญชียาหลัก 2900 2900 เฉพาะเจาะจงบริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 921107000 1 มีนาคม 2562

9 ยาบัญชียาหลัก 6780 6780 เฉพาะเจาะจงบริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 921107932 1 มีนาคม 2562
10 ยาบัญชียาหลัก 5277.24 5277.24 เฉพาะเจาะจงบริษัท สหแพทย๑เภสัช จํากดั บริษัท สหแพทย๑เภสัช จํากดั ราคาต ําสุด 9110150392 1 มีนาคม 2562
11 ยาบัญชียาหลัก 6590 6590 เฉพาะเจาะจงหจก. ภญิโญฟามาซี จํากดั หจก. ภญิโญฟามาซี จํากดั ราคาต ําสุด 6207115 1 มีนาคม 2562
12 ยาบัญชียาหลัก 18905 18905 เฉพาะเจาะจงหจก. ภญิโญฟามาซี จํากดั หจก. ภญิโญฟามาซี จํากดั ราคาต ําสุด 6207836 1 มีนาคม 2562
13 ยาบัญชียาหลัก 47880 47880 เฉพาะเจาะจงบริษัท พรอสฟาร๑มํา จํากดั บริษัท พรอสฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 2019030492 1 มีนาคม 2562
14 ยาบัญชียาหลัก 26150 26150 เฉพาะเจาะจงบริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1163330862 1 มีนาคม 2562
15 ยาบัญชียาหลัก 18470 18470 เฉพาะเจาะจงบริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1163295730 1 มีนาคม 2562
16 ยาบัญชียาหลัก 9159.2 9159.2 เฉพาะเจาะจงบริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 116333065 1 มีนาคม 2562
17 ยาบัญชียาหลัก 120293.68 120293.68 เฉพาะเจาะจงบริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1163330339 1 มีนาคม 2562
18 ยาบัญชียาหลัก 1450 1450 เฉพาะเจาะจงบริษัท แอล บี เอส จํากดั บริษัท แอล บี เอส จํากดั ราคาต ําสุด 616878 1 มีนาคม 2562
19 ยาบัญชียาหลัก 171361.3 171361.3 เฉพาะเจาะจงบริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020012057 1 มีนาคม 2562
20 ยาบัญชียาหลัก 4280 4280 เฉพาะเจาะจงบริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020012194 1 มีนาคม 2562
21 ยาบัญชียาหลัก 1080 1080 เฉพาะเจาะจงบริษัท เลิศสิงห๑ บริษัท เลิศสิงห๑ ราคาต ําสุด 1199932 1 มีนาคม 2562
22 ยาบัญชียาหลัก 6960 6960 เฉพาะเจาะจงบริษัท เลิศสิงห๑ บริษัท เลิศสิงห๑ ราคาต ําสุด 1201255 1 มีนาคม 2562
23 ยาบัญชียาหลัก 2280 2280 เฉพาะเจาะจงบริษัท จไีอเอส บริษัท จไีอเอส ราคาต ําสุด 1900361 1 มีนาคม 2562
24 ยาบัญชียาหลัก 12700 12700 เฉพาะเจาะจงบริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6202/12424 1 มีนาคม 2562
25 ยาบัญชียาหลัก 3450 3450 เฉพาะเจาะจงบริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6202/12045 1 มีนาคม 2562
26 ยาบัญชียาหลัก 4280 4280 เฉพาะเจาะจงบริษัท เกร๏ทเตอร๑มายบาซิน บริษัท เกร๏ทเตอร๑มายบาซิน ราคาต ําสุด 2019004026 1 มีนาคม 2562
27 ยาบัญชียาหลัก 29532 29532 เฉพาะเจาะจงบริษัท เมดิแคร๑ บริษัท เมดิแคร๑ ราคาต ําสุด 8102508545 1 มีนาคม 2562
28 ยาบัญชียาหลัก 6600 6600 เฉพาะเจาะจงบริษัท แกว๎มังกรเภสัช บริษัท แกว๎มังกรเภสัช ราคาต ําสุด 62020525 1 มีนาคม 2562
29 ยาบัญชียาหลัก 2400 2400 เฉพาะเจาะจงบริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 62102884 1 มีนาคม 2562
30 ยาบัญชียาหลัก 3800 3800 เฉพาะเจาะจงบริษัท จรูญเภสัช บริษัท จรูญเภสัช ราคาต ําสุด 62020324 1 มีนาคม 2562
31 ยาบัญชียาหลัก 4583.88 4583.88 เฉพาะเจาะจงบริษัท อยุเฮง บริษัท อยุเฮง ราคาต ําสุด 2019000506 1 มีนาคม 2562
32 ยาบัญชียาหลัก 6400 6400 เฉพาะเจาะจงบริษัท ที แมน ฟาร๑มํา บริษัท ที แมน ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 6203001370 1 มีนาคม 2562
33 ยาบัญชียาหลัก 3840 3840 เฉพาะเจาะจงบริษัท มาสุ บริษัท มาสุ ราคาต ําสุด 166299 1 มีนาคม 2562



34 ยาบัญชียาหลัก 50504 50504 เฉพาะเจาะจงบริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑จํากดั บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑จํากดั ราคาต ําสุด 1190301000 1 มีนาคม 2562

35 ยาบัญชียาหลัก 2407.5 2407.5 เฉพาะเจาะจงบริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑จํากดั บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑จํากดั ราคาต ําสุด 1190206188 1 มีนาคม 2562
36 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 16500 16500 เฉพาะเจาะจงบริษัท CKC เมดิคอส จํากดั บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั ราคาต ําสุด IV6200124 1 มีนาคม 2562
37 ยาบัญชียาหลัก 6000 6000 เฉพาะเจาะจงบริษัท ยเูมด๎า จํากดั บริษัท ยเูมด๎า จํากดั ราคาต ําสุด 62004236 4 มีนาคม 2562
38 ยาบัญชียาหลัก 4250 4250 เฉพาะเจาะจงบริษัท ฟาร๑มําไลน๑ จํากดั บริษัท ฟาร๑มําไลน๑ จํากดั ราคาต ําสุด SI19-04959 4 มีนาคม 2562
39 ยาบัญชียาหลัก 67300 67300 เฉพาะเจาะจงบริษัท ว ีแอนด๑ ว ีจํากดั บริษัท ว ีแอนด๑ ว ีจํากดั ราคาต ําสุด 62004236 4 มีนาคม 2562
40 ยาบัญชียาหลัก 29500 29500 เฉพาะเจาะจงบริษัท ว ีแอนด๑ ว ีจํากดั บริษัท ว ีแอนด๑ ว ีจํากดั ราคาต ําสุด 62005081 4 มีนาคม 2562
41 ยาบัญชียาหลัก 4100 4100 เฉพาะเจาะจงบริษัท ว ีแอนด๑ ว ีจํากดั บริษัท ว ีแอนด๑ ว ีจํากดั ราคาต ําสุด 62004728 4 มีนาคม 2562
42 ยาบัญชียาหลัก 12400 12400 เฉพาะเจาะจงบริษัท ชุมชนเภสัชกรรม บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 620300904 4 มีนาคม 2562
43 ยาบัญชียาหลัก 8988 8988 เฉพาะเจาะจงบริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ บริษัท ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ ราคาต ําสุด 5447697037 4 มีนาคม 2562
44 ยาบัญชียาหลัก 10680 10680 เฉพาะเจาะจงบริษัท โอสถนิเตอร๑ บริษัท โอสถนิเตอร๑ ราคาต ําสุด 19BU03562 4 มีนาคม 2562
45 ยาบัญชียาหลัก 45360 45360 เฉพาะเจาะจงบริษัท เบอลิน บริษัท เบอลิน ราคาต ําสุด 621024909 4 มีนาคม 2562
46 ยาบัญชียาหลัก 37800 37800 เฉพาะเจาะจงบริษัท เบอลิน บริษัท เบอลิน ราคาต ําสุด 621017429 4 มีนาคม 2562
47 ยาบัญชียาหลัก 25000 25000 เฉพาะเจาะจงบริษัท เบอลิน บริษัท เบอลิน ราคาต ําสุด 621021551 4 มีนาคม 2562
48 ยาบัญชียาหลัก 22500 22500 เฉพาะเจาะจงบริษัท เบอลิน บริษัท เบอลิน ราคาต ําสุด 621021223 4 มีนาคม 2562

49 ยาบัญชียาหลัก 4500 4500 เฉพาะเจาะจงบริษัท ดีซีเวช ออริกา(ประเทศไทย) จํากดั
บริษัท ดีซีเวช ออริกา(ประเทศ
ไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 32001325 4 มีนาคม 2562

50 ยาบัญชียาหลัก 2900 2900 เฉพาะเจาะจงบริษัท พาต๎าแลบ จํากดั บริษัท พาต๎าแลบ จํากดั ราคาต ําสุด 9030147 4 มีนาคม 2562
51 ยาบัญชียาหลัก 5136 5136 เฉพาะเจาะจงบริษัท บี เอล็ ฮ้ัว บริษัท บี เอล็ ฮ้ัว ราคาต ําสุด 62006172 4 มีนาคม 2562
52 ยาบัญชียาหลัก 4650 4650 เฉพาะเจาะจงบริษัท บี เอล็ ฮ้ัว บริษัท บี เอล็ ฮ้ัว ราคาต ําสุด 8370219722 4 มีนาคม 2562
53 ยาบัญชียาหลัก 6425 6425 เฉพาะเจาะจงบริษัท ที พ ีดรัก บริษัท ที พ ีดรัก ราคาต ําสุด 062490 4 มีนาคม 2562
54 ยาบัญชียาหลัก 6900 6900 เฉพาะเจาะจงบริษัท ที พ ีดรัก บริษัท ที พ ีดรัก ราคาต ําสุด 062416 4 มีนาคม 2562
55 ยาบัญชียาหลัก 2900 2900 เฉพาะเจาะจงบริษัท โมเดอร๑นแมนยู บริษัท โมเดอร๑นแมนยู ราคาต ําสุด 6202-148 4 มีนาคม 2562
56 ยาบัญชียาหลัก 1800 1800 เฉพาะเจาะจงบริษัท โมเดอร๑นแมนยู บริษัท โมเดอร๑นแมนยู ราคาต ําสุด 6202-89 4 มีนาคม 2562
57 ยาบัญชียาหลัก 20000 20000 เฉพาะเจาะจงบริษัท โมเดอร๑นแมนยู บริษัท โมเดอร๑นแมนยู ราคาต ําสุด 6203-2 4 มีนาคม 2562
58 ยาบัญชียาหลัก 8320 8320 เฉพาะเจาะจงบริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6202/11662 4 มีนาคม 2562
59 ยาบัญชียาหลัก 8760 8760 เฉพาะเจาะจงบริษัท อาร๑เอก็ซ๑ บริษัท อาร๑เอก็ซ๑ ราคาต ําสุด 19-08737 4 มีนาคม 2562



60 ยาบัญชียาหลัก 6860 6860 เฉพาะเจาะจงบริษัท ยเูมด๎า จํากดั บริษัท ยเูมด๎า จํากดั ราคาต ําสุด 185290 4 มีนาคม 2562
61 ยาบัญชียาหลัก 6000 6000 เฉพาะเจาะจงบริษัท ยเูมด๎า จํากดั บริษัท ยเูมด๎า จํากดั ราคาต ําสุด 3102974018054 มีนาคม 2562
62 ยาบัญชียาหลัก 46000 46000 เฉพาะเจาะจงบริษัท โมเดิร๑น ฟาร๑มา บริษัท โมเดิร๑น ฟาร๑มา ราคาต ําสุด 6202-1290 4 มีนาคม 2562
63 ยาบัญชียาหลัก 2550 2550 เฉพาะเจาะจงบริษัท แกว๎มังกรเภสัช บริษัท แกว๎มังกรเภสัช ราคาต ําสุด 62030270 4 มีนาคม 2562
64 ยาบัญชียาหลัก 3400 3400 เฉพาะเจาะจงบริษัท แกว๎มังกรเภสัช บริษัท แกว๎มังกรเภสัช ราคาต ําสุด 62030157 4 มีนาคม 2562
65 ยาบัญชียาหลัก 4000 4000 เฉพาะเจาะจงบริษัท ไทยแอฟดี บริษัท ไทยแอฟดี ราคาต ําสุด 620466 4 มีนาคม 2562
66 ยาบัญชียาหลัก 10392 10392 เฉพาะเจาะจงหจก. พรีเมด จํากดั หจก. พรีเมด จํากดั ราคาต ําสุด 620300103 4 มีนาคม 2562
67 ยาบัญชียาหลัก 5940 5940 เฉพาะเจาะจงบริษัท ฟาร๑มาติกา บริษัท ฟาร๑มาติกา ราคาต ําสุด 190311-102 4 มีนาคม 2562
68 ยาบัญชียาหลัก 2360 2360 เฉพาะเจาะจงบริษัท นิวไลฟ์ บริษัท นิวไลฟ์ ราคาต ําสุด 62030864 4 มีนาคม 2562
69 ยาบัญชียาหลัก 10200 10200 เฉพาะเจาะจงบริษัท นิวไลฟ์ บริษัท นิวไลฟ์ ราคาต ําสุด 62030675 4 มีนาคม 2562
70 ยาบัญชียาหลัก 64252.1 64252.1 เฉพาะเจาะจงบริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020012482 4 มีนาคม 2562
71 ยาบัญชียาหลัก 30000 30000 เฉพาะเจาะจงบริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020012641 4 มีนาคม 2562
72 ยาบัญชียาหลัก 8902.4 8902.4 เฉพาะเจาะจงบริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 320012719 4 มีนาคม 2562
73 ยาบัญชียาหลัก 3800 3800 เฉพาะเจาะจงบริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020012577 4 มีนาคม 2562
74 ยาบัญชียาหลัก 7023.2 7023.2 เฉพาะเจาะจงบริษัท องค๑การเภสัชกรรม บริษัท องค๑การเภสัชกรรม ราคาต ําสุด 3020012477 4 มีนาคม 2562
75 ยาบัญชียาหลัก 42446.9 42446.9 เฉพาะเจาะจงบริษัท บี เอล็ เอช บริษัท บี เอล็ เอช ราคาต ําสุด 1062005701 4 มีนาคม 2562
76 ยาบัญชียาหลัก 41730 41730 เฉพาะเจาะจงบริษัท เมดไลน๑ บริษัท เมดไลน๑ ราคาต ําสุด 1310178769 4 มีนาคม 2562
77 ยาบัญชียาหลัก 2340 2340 เฉพาะเจาะจงบริษัท คอนดรักส๑ บริษัท คอนดรักส๑ ราคาต ําสุด 620978 4 มีนาคม 2562
78 ยาบัญชียาหลัก 9200 9200 เฉพาะเจาะจงบริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6203/11631 4 มีนาคม 2562
79 ยาบัญชียาหลัก 52000 52000 เฉพาะเจาะจงบริษัท ไบโอวาลิศ บริษัท ไบโอวาลิศ ราคาต ําสุด 1902862 4 มีนาคม 2562

80 วทิยสืุ อสาร (วอแดง) 20000 20000 เฉพาะเจาะจงหจก.ลําปางซีคิว (ยงยทุธวศิวกรรม)
หจก.ลําปางซีคิว (ยงยทุธ
วศิวกรรม) ราคาต ําสุด CQ-2019/168-354 มีนาคม 2562

81 ต๎ูแชํ 23000 23000 เฉพาะเจาะจงหจก. เจยีวพานิช หจก. เจยีวพานิช ราคาต ําสุด 041/2030 4 มีนาคม 2562
82 วสัดุบริโภค น้ําตาลทราย 250 250 เฉพาะเจาะจงบมจ. ซีพอีอล๑ บมจ. ซีพอีอล๑ ราคาต ําสุด 05443620300024 มีนาคม 2562
83 วสัดุไฟฟา้ 175 175 เฉพาะเจาะจงบริษัท เลําจิ้นกวง จํากดั บริษัท เลําจิ้นกวง จํากดั ราคาต ําสุด CA6203000414 มีนาคม 2562
84 ยาบัญชียาหลัก 8688 8688 เฉพาะเจาะจงบริษัท ฟาร๑มา อนิโนวา บริษัท ฟาร๑มา อนิโนวา ราคาต ําสุด 6201658 5 มีนาคม 2562
85 ยาบัญชียาหลัก 7233.2 7233.2 เฉพาะเจาะจงบริษัท เจ เอส วชิั น บริษัท เจ เอส วชิั น ราคาต ําสุด 100218707 5 มีนาคม 2562
86 วสัดุชันสูตร 14979 14979 เฉพาะเจาะจงบริษัท ไบโอเซน จํากดั บริษัท ไบโอเซน จํากดั ราคาต ําสุด SN 1902-045 5 มีนาคม 2562
87 วสัดุชันสูตร 5520 5520 เฉพาะเจาะจงบริษัท อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั บริษัท อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV 19-09342 5 มีนาคม 2562



88 วสัดุชันสูตร 6000 6000 เฉพาะเจาะจงบริษัท ไบโอเทคนิคัล จํากดั บริษัท ไบโอเทคนิคัล จํากดั ราคาต ําสุด IV -62020153 5 มีนาคม 2562

89 วสัดุชันสูตร 77500 77500 เฉพาะเจาะจงบริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี  จํากดั
บริษัท เฮเลนํา ไทย ลาบอราตอรี 
 จํากดั ราคาต ําสุด 201902-1033 5 มีนาคม 2562

90 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 18000 18000 เฉพาะเจาะจงบริษัท CKC เมดิคอส จํากดั บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั ราคาต ําสุด IV6200106 5 มีนาคม 2562
91 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7190.4 7190.4 เฉพาะเจาะจงบริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163315706 5 มีนาคม 2562
92 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5500 5500 เฉพาะเจาะจงบริษัท ไพร๑ม เมดิคอล จํากดั บริษัท ไพร๑ม เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด IV6202-1973 5 มีนาคม 2562
93 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8003 8003 เฉพาะเจาะจงบริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5328736511 5 มีนาคม 2562
94 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 14400 14400 เฉพาะเจาะจงหจก.โฟร๑สตาร๑ โอเอ หจก.โฟร๑สตาร๑ โอเอ ราคาต ําสุด 151/004 5 มีนาคม 2562
95 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5500 5500 เฉพาะเจาะจงหจก. วอีาร๑ ซัพพลาย จํากดั หจก. วอีาร๑ ซัพพลาย จํากดั ราคาต ําสุด 621001 5 มีนาคม 2562
96 ซํอม ซิลิโคน 11700 11700 เฉพาะเจาะจงบริษัท ตะวนัแม็คไวสซ๑ จํากดั บริษัท ตะวนัแม็คไวสซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 6 มีนาคม 2562
97 ตรวจคุณภาพน้ํา 1800 1800 เฉพาะเจาะจงศูนย๑หอ๎งปฏบิัติการกรมอนามัย ศูนย๑หอ๎งปฏบิัติการกรมอนามัย ราคาต ําสุด 214/07 6 มีนาคม 2562

98 เปลี ยนฮิตเตอร๑ 8721.57 8721.57 เฉพาะเจาะจงบริษัท นําววิตัน๑การชําง (1992) จําหดั
บริษัท นําววิตัน๑การชําง (1992)
 จําหดั ราคาต ําสุด 6 มีนาคม 2562

99 ซํอมเครื องตัดญ๎า 1813.9 1813.9 เฉพาะเจาะจงร๎านลําปางอนันตภณัฑ๑ ร๎านลําปางอนันตภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 080/3968,70,716 มีนาคม 2562
100 ซํอมรถยนต๑ นข 8984 11192.2 11192.2 เฉพาะเจาะจงร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 132/6597 8 มีนาคม 2562

101 วสัดุงานบ๎านงานครัว 35929 35929 เฉพาะเจาะจงบริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั
บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง 
จํากดั ราคาต ําสุด 8 มีนาคม 2562

102 วสัดุงานบ๎านงานครัว 2805 2805 เฉพาะเจาะจงร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 3/118 8 มีนาคม 2562
103 วสัดุงานบ๎านงานครัว 5081 5081 เฉพาะเจาะจงร๎านเตียเฮงฮง ร๎านเตียเฮงฮง ราคาต ําสุด 094/4682 8 มีนาคม 2562
104 วสัดุงานบ๎านงานครัว 5725 5725 เฉพาะเจาะจงร๎านลําปางคลีน ร๎านลําปางคลีน ราคาต ําสุด 017/0833 8 มีนาคม 2562
105 วสัดุงานบ๎านงานครัว 16245 16245 เฉพาะเจาะจงนายภมูินทร๑ สายวงศ๑ฝัน นายภมูินทร๑ สายวงศ๑ฝัน ราคาต ําสุด PM62030001 8 มีนาคม 2562
106 วสัดุสํานักงาน 31172.5 31172.5 เฉพาะเจาะจงร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6201302 8 มีนาคม 2562
107 โทรทัศน๑ 32 นิว้ 14970 14970 เฉพาะเจาะจงหจก. เจยีวพานิช หจก. เจยีวพานิช ราคาต ําสุด 041/2029 8 มีนาคม 2562
108 จา๎งเหมาระบบคอนโทรล 27000 27000 เฉพาะเจาะจงร๎านอเิล็กตรอนการไฟฟา้ ร๎านอเิล็กตรอนการไฟฟา้ ราคาต ําสุด 1/1 8 มีนาคม 2562
109 จา๎งเหมาร้ือทอนประตู 4500 4500 เฉพาะเจาะจงนายอดุม จ๏ะใจ นายอดุม จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 25/2 8 มีนาคม 2562
110 น้ํากลั น 2000 2000 เฉพาะเจาะจงร๎านน้ําดื มดิวดรอป ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 51/1/62 8 มีนาคม 2562
111 ไม๎กวาดแขง็ 700 700 เฉพาะเจาะจงนายเสริฐ กานัน นายเสริฐ กานัน ราคาต ําสุด 1/18 8 มีนาคม 2562
112 ซองขายขา๎ง 1434 1434 เฉพาะเจาะจงร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6201276 8 มีนาคม 2562
113 ปรับปรุงหอ๎งน้ํา 275300 275300 เฉพาะเจาะจงร๎านปัทมาเจริญกจิ ร๎านปัทมาเจริญกจิ ราคาต ําสุด 8 มีนาคม 2562



114 ซอง EKG 8000 8000 เฉพาะเจาะจงหจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 8 มีนาคม 2562
115 วสัดุสํานักงาน 10850 10850 เฉพาะเจาะจงหจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 8 มีนาคม 2562
116 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21000 21000 เฉพาะเจาะจงบริษัท CKC เมดิคอส จํากดั บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั ราคาต ําสุด IV6200136 8 มีนาคม 2562
117 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 16000 16000 เฉพาะเจาะจงบริษัท CKC เมดิคอส จํากดั บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั ราคาต ําสุด IV620137 8 มีนาคม 2562
118 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 22000 22000 เฉพาะเจาะจงบริษัท CKC เมดิคอส จํากดั บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั ราคาต ําสุด 1086065 8 มีนาคม 2562
119 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 98643.3 98643.3 เฉพาะเจาะจงบริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 8328771629 12 มีนาคม 2562
120 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 26976.84 26976.84 เฉพาะเจาะจงบริษัท จอนห๑สัน แอนด๑ จอนห๑สัน บริษัท จอนห๑สัน แอนด๑ จอนห๑สัน ราคาต ําสุด 975404385 12 มีนาคม 2562
121 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11100 11100 เฉพาะเจาะจงบริษัท ไบโอคอททอน จํากดั บริษัท ไบโอคอททอน จํากดั ราคาต ําสุด IV19001907 12 มีนาคม 2562
122 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1498 1498 เฉพาะเจาะจงบริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 620300797 12 มีนาคม 2562
123 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25060 25060 เฉพาะเจาะจงบริษัท MDC(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท MDC(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 6202344 12 มีนาคม 2562
124 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 28100 28100 เฉพาะเจาะจงบริษัท MDC(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท MDC(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 6202693 12 มีนาคม 2562
125 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 22740 22740 เฉพาะเจาะจงบริษัท MDC(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท MDC(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 6202701 12 มีนาคม 2562
126 วสัดุชันสูตร 7680 7680 เฉพาะเจาะจงบริษัท เอม็พ ีเมด กรุ๏ป จํากดั บริษัท เอม็พ ีเมด กรุ๏ป จํากดั ราคาต ําสุด MG 6203-016512 มีนาคม 2562
127 วสัดุชันสูตร 97500 97500 เฉพาะเจาะจงบริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV 6203-06712 มีนาคม 2562
128 วสัดุชันสูตร 91725 91725 เฉพาะเจาะจงบริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6203-021412 มีนาคม 2562
129 วสัดุชันสูตร 51250 51250 เฉพาะเจาะจงบริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV6203-002412 มีนาคม 2562

130 วสัดุชันสูตร 35800 35800 เฉพาะเจาะจงบริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั
บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก
 จํากดั ราคาต ําสุด INV 19-0336 12 มีนาคม 2562

131 วสัดุชันสูตร 12305 12305 เฉพาะเจาะจงบริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163362484 12 มีนาคม 2562
132 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7693 7693 เฉพาะเจาะจงบริษัท ซันเมดิคอลไลน๑ จํากดั บริษัท ซันเมดิคอลไลน๑ จํากดั ราคาต ําสุด SUN2562/007 13 มีนาคม 2562
133 วสัดุทันตกรรม 24331.8 24331.8 เฉพาะเจาะจงบริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั ราคาต ําสุด 5328730520 14 มีนาคม 2562
134 วสัดุทันตกรรม 1350 1350 เฉพาะเจาะจงบริษัท เซี ยงไฮ๎ บริษัท เซี ยงไฮ๎ ราคาต ําสุด BB256202/0019514 มีนาคม 2562
135 วสัดุทันตกรรม 2000 2000 เฉพาะเจาะจงบริษัท วอีาร๑พเีด็นท๑ บริษัท วอีาร๑พเีด็นท๑ ราคาต ําสุด 142020218 14 มีนาคม 2562
136 วสัดุทันตกรรม 1250 1250 เฉพาะเจาะจงบริษัท ยนูิต้ี จํากดั บริษัท ยนูิต้ี จํากดั ราคาต ําสุด IS6201729 14 มีนาคม 2562
137 จา๎งเหมาปรับปรุงหอ๎งคลอด 42500 42500 เฉพาะเจาะจงนางสาวนีรวลัย๑ ชะเต นางสาวนีรวลัย๑ ชะเต ราคาต ําสุด 15 มีนาคม 2562
138 จา๎งเหมาทําป้าย 1810 1810 เฉพาะเจาะจงร๎านรักกนัโฆษณา ร๎านรักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 15 มีนาคม 2562
139 โทรทัศน๑ ทีว ี55 นิว้ 66900 66900 เฉพาะเจาะจงหจก. เจยีวพานิช หจก. เจยีวพานิช ราคาต ําสุด 15 มีนาคม 2562
140 พมัลมโคจร 2850 2850 เฉพาะเจาะจงหจก. เจยีวพานิช หจก. เจยีวพานิช ราคาต ําสุด 15 มีนาคม 2562
141 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5778 5778 เฉพาะเจาะจงบริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163362189 15 มีนาคม 2562



142 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6400 6400 เฉพาะเจาะจงบริษัท CKC เมดิคอส จํากดั บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั ราคาต ําสุด IV6200150 15 มีนาคม 2562
143 จา๎งเหมาทําป้าย 5100 5100 เฉพาะเจาะจงร๎านรักกนัโฆษณา ร๎านรักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 15 มีนาคม 2562
144 เทอมอมิเตอร๑ 1050 1050 เฉพาะเจาะจงหจก. เจยีวพานิช หจก. เจยีวพานิช ราคาต ําสุด 18 มีนาคม 2562

145 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13000 13000 เฉพาะเจาะจงบริษัท เอม็.บี.ดี.เซอร๑จคิอล ซัพพลาย จํากดั
บริษัท เอม็.บี.ดี.เซอร๑จคิอล ซัพ
พลาย จํากดั ราคาต ําสุด 62/00150 18 มีนาคม 2562

146 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 24000 24000 เฉพาะเจาะจงบริษัท CKC เมดิคอส จํากดั บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั ราคาต ําสุด IV6200152 18 มีนาคม 2562
147 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 15000 15000 เฉพาะเจาะจงบริษัท ทริมเมอร๑ จํากดั บริษัท ทริมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV 190300095318 มีนาคม 2562
148 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12000 12000 เฉพาะเจาะจงบริษัท ไบโอคอททอน จํากดั บริษัท ไบโอคอททอน จํากดั ราคาต ําสุด IV19003075 18 มีนาคม 2562

149 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 26105 26105 เฉพาะเจาะจงบริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอนิดรัสทร้ี จํากดั
บริษัท บีเวอร๑เมดิคอลอนิดรัสทร้ี 
จํากดั ราคาต ําสุด 621468 18 มีนาคม 2562

150 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5000 5000 เฉพาะเจาะจงบริษัท เคพเีค เมดิคอล จํากดั บริษัท เคพเีค เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 6203048 18 มีนาคม 2562
151 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23504 23504 เฉพาะเจาะจงบริษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั บริษัท ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด BL62-03/248 18 มีนาคม 2562
152 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 41345 41345 เฉพาะเจาะจงบริษัท ไทยกอ็ส จํากดั บริษัท ไทยกอ็ส จํากดั ราคาต ําสุด 62037051589418 มีนาคม 2562
153 วสัดุชันสูตร 75000 75000 เฉพาะเจาะจงบริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV 6203-12518 มีนาคม 2562
154 วสัดุชันสูตร 87989 87989 เฉพาะเจาะจงบริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6203-042618 มีนาคม 2562
155 วสัดุชันสูตร 7200 7200 เฉพาะเจาะจงบริษัท ไอเมดลาบอราทอรี  จํากดั บริษัท ไอเมดลาบอราทอรี  จํากดั ราคาต ําสุด IV 62030269 18 มีนาคม 2562
156 วสัดุทันตกรรม 8979.98 8979.98 เฉพาะเจาะจงบริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช จํากดั ราคาต ําสุด 5328676553 19 มีนาคม 2562
157 บํารุงเครื องยนูิตทําฟนั 3100 3100 เฉพาะเจาะจงบริษัท สหแพทย๑เภสัช จํากดั บริษัท สหแพทย๑เภสัช จํากดั ราคาต ําสุด 20 มีนาคม 2562
158 เครื อง 3600 3600 เฉพาะเจาะจงบริษัท เชียงใหมํกฤษดา บริษัท เชียงใหมํกฤษดา ราคาต ําสุด 20 มีนาคม 2562
159 ซํอมยางรถยนต๑ 9416 9416 เฉพาะเจาะจงร๎านโยธนิดีเซล ร๎านโยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 133/6634 20 มีนาคม 2562
160 บํารุงเครื องควบคุม 5000 5000 เฉพาะเจาะจงบริษัท เซฟไลฟเ์ทคโนโลย ีจํากดั บริษัท เซฟไลฟเ์ทคโนโลย ีจํากดั ราคาต ําสุด 20 มีนาคม 2562
161 เครื องปัม้น้ํา 12500 12500 เฉพาะเจาะจงหจก. ลําปางชัยยา หจก. ลําปางชัยยา ราคาต ําสุด 20 มีนาคม 2562
162 กระติกน้ําร๎อน 1935 1935 เฉพาะเจาะจงหจก. เจยีวพานิช หจก. เจยีวพานิช ราคาต ําสุด 20 มีนาคม 2562
163 โทรศัพท๑ไร๎สาย 1250 1250 เฉพาะเจาะจงหจก. เจยีวพานิช หจก. เจยีวพานิช ราคาต ําสุด 20 มีนาคม 2562
164 ติดต้ังระบบไฟฟา้สํองสวาํง 71700 71700 เฉพาะเจาะจงร๎าน ที อาร๑ กอํสร๎าง ร๎าน ที อาร๑ กอํสร๎าง ราคาต ําสุด 20 มีนาคม 2562
165 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21000 21000 เฉพาะเจาะจงบริษัท CKC เมดิคอส จํากดั บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั ราคาต ําสุด IV6200163 20 มีนาคม 2562
166 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3100 3100 เฉพาะเจาะจงหจก. วอีาร๑ ซัพพลาย จํากดั หจก. วอีาร๑ ซัพพลาย จํากดั ราคาต ําสุด 621531 20 มีนาคม 2562
167 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 31480 31480 เฉพาะเจาะจงบริษัท สคิปาเมด จํากดั บริษัท สคิปาเมด จํากดั ราคาต ําสุด BL6203-0016221 มีนาคม 2562
168 แบตเตอรี 3600 3600 เฉพาะเจาะจงบริษัท เซฟไลฟ ์เทคโนโลย ีจํากดั บริษัท เซฟไลฟ ์เทคโนโลย ีจํากดั ราคาต ําสุด 21 มีนาคม 2562



169 วสัดุชันสูตร 25800 25800 เฉพาะเจาะจงบริษัท แอฟฟนิิเท็ค จํากดั บริษัท แอฟฟนิิเท็ค จํากดั ราคาต ําสุด D62-00528 21 มีนาคม 2562
170 วสัดุชันสูตร 36000 36000 เฉพาะเจาะจงบริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 62030-43221 มีนาคม 2562
171 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 28800 28800 เฉพาะเจาะจงบริษัท CKC เมดิคอส จํากดั บริษัท CKC เมดิคอส จํากดั ราคาต ําสุด IV6200154 22 มีนาคม 2562
172 ยาบัญชียาหลัก 4920 4920 เฉพาะเจาะจงบริษัท จรูญเภสัช บริษัท จรูญเภสัช ราคาต ําสุด 62031014 25 มีนาคม 2562
173 ยาบัญชียาหลัก 2400 2400 เฉพาะเจาะจงบริษัท เภสัชกรรมทหาร บริษัท เภสัชกรรมทหาร ราคาต ําสุด 181862 25 มีนาคม 2562
174 วสัดุทันตกรรม 5750 5750 เฉพาะเจาะจงบริษัท แอคครอด๑ บริษัท แอคครอด๑ ราคาต ําสุด IV190210183825 มีนาคม 2562
175 วสัดุทันตกรรม 8360 8360 เฉพาะเจาะจงบริษัท ชูมิตร บริษัท ชูมิตร ราคาต ําสุด IN6203-0478 25 มีนาคม 2562
176 วสัดุทันตกรรม 8500 8500 เฉพาะเจาะจงบริษัท โพสเฮลท๑แคร๑ บริษัท โพสเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 33383 25 มีนาคม 2562
177 วสัดุทันตกรรม 119920 119920 เฉพาะเจาะจงบริษัท เอก็ซาซีแลม บริษัท เอก็ซาซีแลม ราคาต ําสุด cmbi-1901-00055625 มีนาคม 2562
178 ปรับปรุงโรงพกัขยะ 400300 400300 เฉพาะเจาะจงร๎านปัทมาเจริญกจิ ร๎านปัทมาเจริญกจิ ราคาต ําสุด 25 มีนาคม 2562
179 ทําป้ายไวนิล 250 250 เฉพาะเจาะจงร๎านเลเซอร๑ลําปางองิค๑เจ๏ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางองิค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 25 มีนาคม 2562
180 ชุดของขวญั 40000 40000 เฉพาะเจาะจงร๎านพรเจริญ ร๎านพรเจริญ ราคาต ําสุด 25 มีนาคม 2562
181 กลํองอเนกประสงศ๑ 4860 4860 เฉพาะเจาะจงร๎านเตียเฮํงฮง ร๎านเตียเฮํงฮง ราคาต ําสุด 25 มีนาคม 2562
182 ทําป้ายไวนิล 5600 5600 เฉพาะเจาะจงร๎านเลเซอร๑ลําปางองิค๑เจ๏ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางองิค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 25 มีนาคม 2562
183 ผ๎าสําลี 1500 1500 เฉพาะเจาะจงร๎านยากตัซิงค๑ ร๎านยากตัซิงค๑ ราคาต ําสุด 25 มีนาคม 2562
184 กลํองล๎อเลื อน 598 598 เฉพาะเจาะจงบริษัท เอกชัย บริษัท เอกชัย ราคาต ําสุด 25 มีนาคม 2562
185 อปุกรณ๑ทํา Triaga Tag 602 602 เฉพาะเจาะจงร๎าน เอยีงบรรณากจิ ร๎าน เอยีงบรรณากจิ ราคาต ําสุด 25 มีนาคม 2562
186 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20009 20009 เฉพาะเจาะจงบริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163403075 25 มีนาคม 2562
187 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20009 20009 เฉพาะเจาะจงบริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163346086 25 มีนาคม 2562
188 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20009 20009 เฉพาะเจาะจงบริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163346171 25 มีนาคม 2562

189 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5700 5700 เฉพาะเจาะจงบริษัท พี.พ.ี เอส. ฮอสพทิอล ซัพพลาย จํากดั
บริษัท พี.พ.ี เอส. ฮอสพทิอล ซัพ
พลาย จํากดั ราคาต ําสุด 620809 25 มีนาคม 2562

190 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7490 7490 เฉพาะเจาะจงบริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163395065 25 มีนาคม 2562

191 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21234 21234 เฉพาะเจาะจงบริษัท นําววิตัน๑การชําง (1992) จําหดั
บริษัท นําววิตัน๑การชําง (1992)
 จําหดั ราคาต ําสุด SC62030173 25 มีนาคม 2562

192 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 12000 12000 เฉพาะเจาะจงบริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส๑ จํากดั
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส๑
 จํากดั ราคาต ําสุด UG80018055 25 มีนาคม 2562

193 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 49405 49405 เฉพาะเจาะจงหจก. อนิสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV6203/025725 มีนาคม 2562
194 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 34648 34648 เฉพาะเจาะจงหจก. อนิสรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV6203/001925 มีนาคม 2562



195 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 2910 2910 เฉพาะเจาะจงบริษัท ลานนาอนิดรัสเตรียลแก๏ส จํากดั
บริษัท ลานนาอนิดรัสเตรียลแก๏ส
 จํากดั ราคาต ําสุด BR26203/00001725 มีนาคม 2562

196 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 1740 1740 เฉพาะเจาะจงบริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั บริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 62/103 25 มีนาคม 2562
197 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7060 7060 เฉพาะเจาะจงบริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั บริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 62/132 25 มีนาคม 2562
198 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10585 10585 เฉพาะเจาะจงบริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั บริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 62/142 25 มีนาคม 2562
199 ยาบัญชียาหลัก 46759 46759 เฉพาะเจาะจงบริษัท ซิลลิคฟาร๑มา บริษัท ซิลลิคฟาร๑มา ราคาต ําสุด 1163453813 26 มีนาคม 2562
200 ยาบัญชียาหลัก 1400 1400 เฉพาะเจาะจงบริษัท หาญไทยฟาร๑มํา บริษัท หาญไทยฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 19-01815 26 มีนาคม 2562
201 ยาบัญชียาหลัก 18125.8 18125.8 เฉพาะเจาะจงบริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1163459246 28 มีนาคม 2562
202 ยาบัญชียาหลัก 10828.4 10828.4 เฉพาะเจาะจงบริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา บริษัท ซิลลิคฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 1163453457 28 มีนาคม 2562
203 ยาบัญชียาหลัก 20400 20400 เฉพาะเจาะจงบริษัท โมเดอร๑นแมนยู บริษัท โมเดอร๑นแมนยู ราคาต ําสุด 6203-178 28 มีนาคม 2562
204 ยาบัญชียาหลัก 14760 14760 เฉพาะเจาะจงบริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6203/12371 28 มีนาคม 2562
205 ยาบัญชียาหลัก 15500 15500 เฉพาะเจาะจงบริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6203/12281 28 มีนาคม 2562
206 ยาบัญชียาหลัก 3450 3450 เฉพาะเจาะจงบริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6203/12281 28 มีนาคม 2562
207 ยาบัญชียาหลัก 1500 1500 เฉพาะเจาะจงบริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ ราคาต ําสุด 6203/12382 28 มีนาคม 2562
208 ยาบัญชียาหลัก 4032 4032 เฉพาะเจาะจงบริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 62147622 28 มีนาคม 2562

209 สต๊ิกเกอร๑เทอร๑มอล 46000 46000 เฉพาะเจาะจงบริษัท เอ.ที.พ ีอนิเตอร๑ เมดิคอล จํากดั
บริษัท เอ.ที.พ ีอนิเตอร๑ เมดิคอล 
จํากดั ราคาต ําสุด 28 มีนาคม 2562

210 สต๊ิกเกอร๑เนือ้กึ งมัน 30000 30000 เฉพาะเจาะจงร๎าน เอส.ที. ซัพพลาย ร๎าน เอส.ที. ซัพพลาย ราคาต ําสุด 28 มีนาคม 2562
211 ขวดพลาสติก 4800 4800 เฉพาะเจาะจงนายอา ปันทา นายอา ปันทา ราคาต ําสุด 28 มีนาคม 2562
212 ทําป้ายไวนิล 515 515 เฉพาะเจาะจงร๎านเลเซอร๑ลําปางองิค๑เจ๏ท ร๎านเลเซอร๑ลําปางองิค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 28 มีนาคม 2562
213 ปุย๋คอก 3000 3000 เฉพาะเจาะจงนางสุพตัร มุดธดิา นางสุพตัร มุดธดิา ราคาต ําสุด 28 มีนาคม 2562
214 เหมาบํารุงลิพท๑ 5136 5136 เฉพาะเจาะจงบริษัท ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ บริษัท ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ ราคาต ําสุด 28 มีนาคม 2562
215 ถงัเขยีว ถงัแดง 30000 30000 เฉพาะเจาะจงหจก. โฟร๑สตาร๑โอเอ หจก. โฟร๑สตาร๑โอเอ ราคาต ําสุด 28 มีนาคม 2562
216 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 28900 28900 เฉพาะเจาะจงบริษัท สคิปาเมด จํากดั บริษัท สคิปาเมด จํากดั ราคาต ําสุด 29 มีนาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน
โรงพยาบาลเกาะคา



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการชือ้หรือจ้าง

1 สต๊ิกเกอร๑เนือ้ขาวด๎าน 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านแมํวงัเปเปอร๑ฟอร๑ม ร๎านแมํวงัเปเปอร๑ฟอร๑ม ราคาต ําสุด 025/62 1 เมษายน 2562

2 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,741.00           6,741.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 620302973 1 เมษายน 2562

3 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 15,151.20        15,151.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5328877879 1 เมษายน 2562

4 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 7,083.40           7,083.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั บริษัท โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 620303658 1 เมษายน 2562

5 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21,400.00        21,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต หจก. วอีาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 621652 1 เมษายน 2562

6 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 41,890.00        41,890.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็.ที ที มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั บริษัท เอน็.ที ที มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IV062001226 1 เมษายน 2562

7 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,805.46           3,805.46          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163415590 1 เมษายน 2562

8 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 18,900.00        18,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวคิ จํากดั บริษัท โซวคิ จํากดั ราคาต ําสุด 110736 1 เมษายน 2562

9 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,900.00           6,900.00          เฉพาะเจาะจง ร๎าน ทีเอสว ีเรสคิวซ๏อป ร๎าน ทีเอสว ีเรสคิวซ๏อป ราคาต ําสุด 01/08 1 เมษายน 2562

10 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,500.00           4,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จํากดั บริษัท แอมเบสพลัส จํากดั ราคาต ําสุด AM6203/139 1 เมษายน 2562

11 วสัดุวทิยาศาสตร๑ 53,000.00        53,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6204-0012 3 เมษายน 2562

12 วสัดุวทิยาศาสตร๑ 2,000.00           2,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั ราคาต ําสุด 5328948900 A 3 เมษายน 2562

13 วสัดุวทิยาศาสตร๑ 24,610.00        24,610.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 11634855432 3 เมษายน 2562

14 วสัดุวทิยาศาสตร๑ 6,750.00           6,750.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็พ ีเมด กรุ๏ป จํากดั บริษัท เอม็พ ีเมด กรุ๏ป จํากดั ราคาต ําสุด MG 6203-0382 3 เมษายน 2562

15 วสัดุวทิยาศาสตร๑ 43,245.00        43,245.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอก็นอสติค จํากดั บริษัท ไทยไดแอก็นอสติค จํากดั ราคาต ําสุด 6203169 3 เมษายน 2562



16 ยาบัญชียาหลัก 52,000.00        52,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จํากดั บริษัท ไบโอวาลิส จํากดั ราคาต ําสุด 1902862 4 เมษายน 2562

17 ยาบัญชียาหลัก 46,759.00        46,759.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163453813 4 เมษายน 2562

18 ยาบัญชียาหลัก 18,125.80        18,125.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163459246 4 เมษายน 2562

19 ยาบัญชียาหลัก 10,828.40        10,828.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163453457 4 เมษายน 2562

20 ยาบัญชียาหลัก 20,400.00        20,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร๑นเมนู จํากดั บริษัท โมเดอร๑นเมนู จํากดั ราคาต ําสุด 6203-178 4 เมษายน 2562

21 ยาบัญชียาหลัก 14,760.00        14,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมีคอลศ๑ จํากดั บริษัท ที โอ เคมีคอลศ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 6203/12371 4 เมษายน 2562

22 ยาบัญชียาหลัก 15,500.00        15,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมีคอลศ๑ จํากดั บริษัท ที โอ เคมีคอลศ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 6203/12281 4 เมษายน 2562

23 ยาบัญชียาหลัก 3,450.00           3,450.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมีคอลศ๑ จํากดั บริษัท ที โอ เคมีคอลศ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 6203/12281 4 เมษายน 2562

24 ยาบัญชียาหลัก 1,500.00           1,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมีคอลศ๑ จํากดั บริษัท ที โอ เคมีคอลศ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 6203/12382 4 เมษายน 2562

25 ยาบัญชียาหลัก 2,400.00           2,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เภสัชกรรมทหาร บริษัท เภสัชกรรมทหาร ราคาต ําสุด 181862 4 เมษายน 2562

26 ยาบัญชียาหลัก 1,400.00           1,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท หาญไทยฟาร๑มํา บริษัท หาญไทยฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 19-01815 4 เมษายน 2562

27 ยาบัญชียาหลัก 4,920.00           4,920.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท จรูญเภสัช บริษัท จรูญเภสัช ราคาต ําสุด 62031014 4 เมษายน 2562

28 ยาบัญชียาหลัก 4,032.00           4,032.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พี บริษัท ที เอน็ พี ราคาต ําสุด 62147622 4 เมษายน 2562

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

30 วสัดุงานบ๎านงานครัว 44,147.00        44,147.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยา อินเตอร๑เทรดด้ิง จาํกัด บริษัท อัยยา อินเตอร๑เทรดด้ิง จาํกัด ราคาต ําสุด BI6200192 5 เมษายน 2562

31 วสัดุสํานักงาน 33,097.00        33,097.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6201745,1799 5 เมษายน 2562

32 วสัดุงานบ๎านงานครัว 8,665.00           8,665.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮํงฮง ร๎านเตียเฮํงฮง ราคาต ําสุด 094/4690,92 5 เมษายน 2562



33 วสัดุงานบ๎านงานครัว 3,165.00           3,165.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 003/121 5 เมษายน 2562

34 วสัดุงานบ๎านงานครัว 14,079.50        14,079.50       เฉพาะเจาะจง นายภมูินทร๑ สายวงศ๑ฝัน นายภมูินทร๑ สายวงศ๑ฝัน ราคาต ําสุด PM62040001 5 เมษายน 2562

35 วสัดุงานบ๎านงานครัว 6,770.00           6,770.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางคลีน ร๎านลําปางคลีน ราคาต ําสุด 017/0841 5 เมษายน 2562

36 วสัดุกอํสร๎าง 1,089.00           1,089.00          เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชัยยากอํสร๎าง หจก. ลําปางชัยยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 122/6051 5 เมษายน 2562

37 จา๎งบํารุง ค.การแพทย๑ 24,075.00        24,075.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เบสท๑ เมดิคอล แพรํ หจก. เบสท๑ เมดิคอล แพรํ ราคาต ําสุด 5 เมษายน 2562

38 จา๎งเหมารักษาความปลอดภัย 3,900.00           3,900.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภยั จํากดั บริษัท รักษาความปลอดภยั จํากดั ราคาต ําสุด 5 เมษายน 2562

39 จา๎งปรับปรุงอาคารจาํยกลาง 16,900.00        16,900.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านปัทมาเจริญกจิ ร๎านปัทมาเจริญกจิ ราคาต ําสุด 21/2 5 เมษายน 2562

40 ถงัขยะสีขาว 7,920.00           7,920.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮงฮง ร๎านเตียเฮงฮง ราคาต ําสุด 094/4635 9 เมษายน 2562

41 จา๎งบํารุง ค.การแพทย๑ 9,100.00           9,100.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท MDC(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 9 เมษายน 2562

42 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 81,020.00        81,020.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท MDC(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 6202907-3451 9 เมษายน 2562

43 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV6204/0046 9 เมษายน 2562

44 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 55,610.00        55,610.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนด๑เมด จํากดั บริษัท ไซเอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด SM62/021141-031645 9 เมษายน 2562

45 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,800.00           3,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลล๑ จํากดั บริษัท ไอดีเวลล๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV6203/0201 9 เมษายน 2562

46 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 83,395.80        83,395.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5328910048 9 เมษายน 2562

47 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 83,000.00        83,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั บริษัท ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั ราคาต ําสุด 43547 9 เมษายน 2562

48 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,000.00           6,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟวิเจอร๑ เมดิคอล จํากดั บริษัท ฟวิเจอร๑ เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด IV62040058 9 เมษายน 2562

49 ยาบัญชียาหลัก 13,150.40        13,150.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร๑มํา จํากดั บริษัท พรีเมด ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 620300322 9 เมษายน 2562



50 ยาบัญชียาหลัก 8,760.00           8,760.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั บริษัท อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 1913099 9 เมษายน 2562

51 ยาบัญชียาหลัก 5,778.00           5,778.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั บริษัท อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 1912950 9 เมษายน 2562

52 ยาบัญชียาหลัก 73,200.00        73,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร๑นเมนู จํากดั บริษัท โมเดอร๑นเมนู จํากดั ราคาต ําสุด 62031129 9 เมษายน 2562

53 ยาบัญชียาหลัก 6,880.00           6,880.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท นิเวอเซลเมดิคอล จํากดั บริษัท นิเวอเซลเมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 620893 9 เมษายน 2562

54 ยาบัญชียาหลัก 67,024.80        67,024.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอล เอช เทรดด้ิง จํากดั บริษัท บี แอล เอช เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 1062006853 9 เมษายน 2562

55 ยาบัญชียาหลัก 10,400.00        10,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท๑แคร๑ จํากดั บริษัท โพสเฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 33813 9 เมษายน 2562

56 ยาบัญชียาหลัก 12,400.00        12,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากดั บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 620304761 9 เมษายน 2562

57 ยาบัญชียาหลัก 22,187.52        22,187.52       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163467992 9 เมษายน 2562

58 ยาบัญชียาหลัก 22,972.90        22,972.90       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163457329 9 เมษายน 2562

59 ยาบัญชียาหลัก 9,159.20           9,159.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 116345207 9 เมษายน 2562

60 ยาบัญชียาหลัก 6,270.20           6,270.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163458167 9 เมษายน 2562

61 ยาบัญชียาหลัก 19,613.10        19,613.10       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163453561 9 เมษายน 2562

62 ยาบัญชียาหลัก 93,678.50        93,678.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163459792 9 เมษายน 2562

63 ยาบัญชียาหลัก 7,499.95           7,499.95          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163467771 9 เมษายน 2562

64 จา๎งบํารุง ค.การแพทย๑ 5,500.00           5,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม๑ เมดิคอล จํากดั บริษัท ไพรม๑ เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 10 เมษายน 2562

65 จา๎งบํารุง ค.การแพทย๑ 3,600.00           3,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟไลฟเ์ทคโนโลย ีจํากดั บริษัท เซฟไลฟเ์ทคโนโลย ีจํากดั ราคาต ําสุด SLT62-04-021 10 เมษายน 2562

66 กระติกน้ําร๎อน 645.00              645.00             เฉพาะเจาะจง หจก. เจยีวพานิช หจก. เจยีวพานิช ราคาต ําสุด 043/2134 11 เมษายน 2562



67 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 11,700.00        11,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวนัแม๏คไวสซ๑ จํากดั บริษัท ตะวนัแม๏คไวสซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด IVT-1904032 11 เมษายน 2562

68 วสัดุวทิยาศาสตร๑ 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮเลนาํ ไทย ลาบอราตอรี  จํากดั บริษทั เฮเลนาํ ไทย ลาบอราตอรี  จํากดั ราคาต ําสุด 201904-1008 17 เมษายน 2562

69 วสัดุวทิยาศาสตร๑ 36,780.00        36,780.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด
EX-IV 6204-
0324

17 เมษายน 2562

70 วสัดุวทิยาศาสตร๑ 91,725.00        91,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรืฒเมอร๑ จํากดั บริษัท เฟรืฒเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6204-0324 17 เมษายน 2562

71 วสัดุวทิยาศาสตร๑ 24,300.00        24,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV 5809-0423 17 เมษายน 2562

72 วสัดุวทิยาศาสตร๑ 99,747.00        99,747.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6204-0324 17 เมษายน 2562

73 จา๎งบํารุง ค.การแพทย๑ 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดทอป บริษัท เมดทอป ราคาต ําสุด IV 5809-0423 18 เมษายน 2562

74 จา๎งบํารุง ค.การแพทย๑ 60,000.00        60,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟวิเจอร๑ เมดิคอล จํากดั บริษัท ฟวิเจอร๑ เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด INV 6204-0139 18 เมษายน 2562

75 ต๎นไม๎ไทรเกาหลี 2,640.00           2,640.00          เฉพาะเจาะจง สวนลุงพจน๑ สวนลุงพจน๑ ราคาต ําสุด 18 เมษายน 2562

76 วสัดุกอํสร๎าง 520.00              520.00             เฉพาะเจาะจง ร๎าน ก. วสัดุภณัฑ๑ ร๎าน ก. วสัดุภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 019/0901 18 เมษายน 2562

77 วสัดุสํานักงาน 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 10/1/62 18 เมษายน 2562

78 ยาบัญชียาหลัก 5,821.20           5,821.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร๑มาติกา๎ จํากดั บริษัท ฟาร๑มาติกา๎ จํากดั ราคาต ําสุด 190401055 18 เมษายน 2562

79 ยาบัญชียาหลัก 19,800.00        19,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พาร๑ต๎าแลบ จํากดั บริษัท พาร๑ต๎าแลบ จํากดั ราคาต ําสุด 9031198 18 เมษายน 2562

80 ยาบัญชียาหลัก 24,440.00        24,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสภอนิเตอร๑ จํากดั บริษัท โอสภอนิเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 19BU04422 18 เมษายน 2562

81 ยาบัญชียาหลัก 13,375.00        13,375.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท  เจเอสวชิั น จํากดั บริษัท  เจเอสวชิั น จํากดั ราคาต ําสุด 100221014 18 เมษายน 2562

82 ยาบัญชียาหลัก 4,250.00           4,250.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แกว๎มังกร จํากดั บริษัท แกว๎มังกร จํากดั ราคาต ําสุด 620400097 18 เมษายน 2562

83 ยาบัญชียาหลัก 3,400.00           3,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แกว๎มังกร จํากดั บริษัท แกว๎มังกร จํากดั ราคาต ําสุด 62040099 18 เมษายน 2562



84 ยาบัญชียาหลัก 2,700.00           2,700.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แกว๎มังกร จํากดั บริษัท แกว๎มังกร จํากดั ราคาต ําสุด 62030647 18 เมษายน 2562

85 ยาบัญชียาหลัก 130,379.00      130,379.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษัท องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020013073 18 เมษายน 2562

86 ยาบัญชียาหลัก 680.00              680.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษัท องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020013072 18 เมษายน 2562

87 ยาบัญชียาหลัก 25,740.00        25,740.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจนีีเทค จํากดั บริษัท ไบโอจนีีเทค จํากดั ราคาต ําสุด 620006418 18 เมษายน 2562

88 ยาบัญชียาหลัก 5,136.00           5,136.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอล เอช เทรดด้ิง จํากดั บริษัท บี แอล เอช เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 62009087 18 เมษายน 2562

89 ยาบัญชียาหลัก 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร๑นเมนู จํากดั บริษัท โมเดอร๑นเมนู จํากดั ราคาต ําสุด 6203179 18 เมษายน 2562

90 ยาบัญชียาหลัก 42,860.00        42,860.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 621031782 18 เมษายน 2562

91 ยาบัญชียาหลัก 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 621032056 18 เมษายน 2562

92 ค.สํานักงานต ํากวาํเกณฑ๑ 1,900.00           1,900.00          เฉพาะเจาะจง หจก. เจยีวพานิช หจก. เจยีวพานิช ราคาต ําสุด 19 เมษายน 2562

93 จา๎งทําป้ายไวนิล 600.00              600.00             เฉพาะเจาะจง ร๎านเลเซอร๑ลําปางองิค๑เจ๏ค ร๎านเลเซอร๑ลําปางองิค๑เจ๏ค ราคาต ําสุด 19 เมษายน 2562

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

95 โทรทัศน๑ 32 นิว้ 59,700.00        59,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เจยีวพานิช หจก. เจยีวพานิช ราคาต ําสุด 19 เมษายน 2562

96 วสัดุสํานักงาน 6,900.00           6,900.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 19 เมษายน 2562

97 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. วากสั เมดิเซีย หจก. วากสั เมดิเซีย ราคาต ําสุด 620405 19 เมษายน 2562

98 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,550.00           4,550.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค ท(ีประเทศไทย) จาํกัด บริษัท ดี เค ท(ีประเทศไทย) จาํกัด ราคาต ําสุด IV0419-015 19 เมษายน 2562

99 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 28,676.00        28,676.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท DKSH บริษัท DKSH ราคาต ําสุด 5328976616 19 เมษายน 2562

100 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 5,230.00           5,230.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท ลานนาอินดรัสเตรียลแก๏ส 
จาํกัด

บริษัท ลานนาอินดรัสเตรียลแก๏ส 
จาํกัด

ราคาต ําสุด LA6203/113-046 19 เมษายน 2562



101 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 10,240.00        10,240.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ออนแอนด๑ออน ไดมอนด๑ จาํกัด หจก. ออนแอนด๑ออน ไดมอนด๑ จาํกัด ราคาต ําสุด 05/620813 19 เมษายน 2562

102 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 67,200.00        67,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเอส เมดิคอลซิสเต็มส๑ จํากดั บริษทั ไอดีเอส เมดิคอลซิสเต็มส๑ จํากดั ราคาต ําสุด UG80018488 19 เมษายน 2562

103 ซํอมมอเตอร๑ 2,600.00           2,600.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านเจริญการชําง ร๎านเจริญการชําง ราคาต ําสุด 1/1 22 เมษายน 2562

104 ยาบัญชียาหลัก 89,136.40        89,136.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษัท องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020012993 22 เมษายน 2562

105 ยาบัญชียาหลัก 4,500.00           4,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษัท องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020013456 22 เมยายน 2562

106 ยาบัญชียาหลัก 116,190.10      116,190.10     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษัท องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020013252 22 เมษายน 2562

107 ยาบัญชียาหลัก 2,500.00           2,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษัท องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020013242 22 เมษายน 2562

108 ยาบัญชียาหลัก 7,023.20           7,023.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษัท องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020012992 22 เมยายน 2562

109 ยาบัญชียาหลัก 11,941.20        11,941.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั ราคาต ําสุด 5328950271 22 เมษายน 2562

110 วสัดุทันตกรรม 10,100.00        10,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอสเคอร๑ จํากดั บริษัท เอสดีเอสเคอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 621003891 23 เมษายน 2562

111 วสัดุทันตกรรม 52,500.00        52,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จํากดั บริษัท ทันตสยาม จํากดั ราคาต ําสุด IV6202/0606 23 เมยายน 2562

112 ยาบัญชียาหลัก 9,025.45           9,025.45          เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั ราคาต ําสุด 5328936246 23 เมษายน 2562

113 ยาบัญชียาหลัก 5,272.96           5,272.96          เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั ราคาต ําสุด 5328937664 23 เมยายน 2562

114 ยาบัญชียาหลัก 5,697.75           5,697.75          เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั ราคาต ําสุด 5328847441 23 เมษายน 2562

115 ยาบัญชียาหลัก 40,232.00        40,232.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั ราคาต ําสุด 5328938374 24 เมษายน 2562

116 ยาบัญชียาหลัก 13,770.90        13,770.90       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั ราคาต ําสุด 5328869350 24 เมยายน 2562

117 ยาบัญชียาหลัก 9,373.20           9,373.20          เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั ราคาต ําสุด 5328938398 24 เมษายน 2562



118 ยาบัญชียาหลัก 8,000.00           8,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากดั บริษัท มาสุ จํากดั ราคาต ําสุด 166938 25 เมษายน 2562

119 ยาบัญชียาหลัก 5,120.00           5,120.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากดั บริษัท มาสุ จํากดั ราคาต ําสุด 167186 25 เมยายน 2562

120 ยาบัญชียาหลัก 26,215.00        26,215.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีรอล จํากดั บริษัท ฮีรอล จํากดั ราคาต ําสุด 1904034 25 เมษายน 2562

121 วสัดุทันตกรรม 22,110.00        22,110.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงไฮ๎ จํากดั บริษัท เชียงไฮ๎ จํากดั ราคาต ําสุด BB256203/00821 25 เมษายน 2562

122 ยาบัญชียาหลัก 7,704.00           7,704.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีรอล จํากดั บริษัท ฮีรอล จํากดั ราคาต ําสุด 1904001 26 เมษายน 2562

123 ยาบัญชียาหลัก 27,970.00        27,970.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญ ฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษทั ภญิโญ ฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 6210539 26 เมยายน 2562

124 ยาบัญชียาหลัก 5,880.00           5,880.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญ ฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษทั ภญิโญ ฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 6210279 26 เมษายน 2562

125 วสัดุทันตกรรม 7,000.00           7,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท อดุมเมดิคอล จํากดั บริษัท อดุมเมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด GU19040407 26 เมษายน 2562

126 วสัดุทันตกรรม 1,890.00           1,890.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไจโก ๎จํากดั บริษัท ไจโก ๎จํากดั ราคาต ําสุด IV6204001 26 เมษายน 2562

127 วสัดุทันตกรรม 5,001.18           5,001.18          เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั ราคาต ําสุด 5328946428 26 เมษายน 2562

128 ยาบัญชียาหลัก 3,000.00           3,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญ ฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษทั ภญิโญ ฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 6210968 27 เมษายน 2562

129 ยาบัญชียาหลัก 66,170.00        66,170.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีเอส จํากดั บริษัท เอส พ ีเอส จํากดั ราคาต ําสุด SI24/1901414 27 เมยายน 2562

130 ยาบัญชียาหลัก 8,346.00           8,346.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแอล๑มเคลเลอร๑ จํากดั บริษัท ดีทแอล๑มเคลเลอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 5447713543 27 เมษายน 2562

131 ยาบัญชียาหลัก 13,792.30        13,792.30       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแอล๑มเคลเลอร๑ จํากดั บริษัท ดีทแอล๑มเคลเลอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 5447713088 28 เมษายน 2562

132 ยาบัญชียาหลัก 17,976.00        17,976.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแอล๑มเคลเลอร๑ จํากดั บริษัท ดีทแอล๑มเคลเลอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 5447713477 28 เมยายน 2562

133 ยาบัญชียาหลัก 9,844.00           9,844.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแอล๑มเคลเลอร๑ จํากดั บริษัท ดีทแอล๑มเคลเลอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 5447712817 28 เมษายน 2562

134 ยาบัญชียาหลัก 18,618.00        18,618.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแอล๑มเคลเลอร๑ จํากดั บริษัท ดีทแอล๑มเคลเลอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 5447709461 29 เมษายน 2562



135 ยาบัญชียาหลัก 103,332.80      103,332.80     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษัท องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020013155 29 เมยายน 2562

136 ยาบัญชียาหลัก 34,400.00        34,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร๑มํา จํากดั บริษัท พรอสฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 2019040756 29 เมษายน 2562

137 ยาบัญชียาหลัก 1,060.00           1,060.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พ ีดรักส๑ จํากดั บริษัท ที พ ีดรักส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 2019040756 30 เมษายน 2562

138 ยาบัญชียาหลัก 19,700.00        19,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พ ีดรักส๑ จํากดั บริษัท ที พ ีดรักส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 052831 30 เมยายน 2562

139 ยาบัญชียาหลัก 9,600.00           9,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร๑มีนํา จํากดั บริษัท ฟาร๑มีนํา จํากดั ราคาต ําสุด 62321967 30 เมษายน 2562

140 ยาบัญชียาหลัก 3,969.70           3,969.70          เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย๑ จํากดั บริษัท สหแพทย๑ จํากดั ราคาต ําสุด 9110155037 31 เมษายน 2562

141 ยาบัญชียาหลัก 5,248.35           5,248.35          เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย๑ จํากดั บริษัท สหแพทย๑ จํากดั ราคาต ําสุด 91105628 31 เมยายน 2562

142 วสัดุวทิยาศาสตร๑ 97,500.00        97,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษัท เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV 6204-153 31 เมษายน 2562

143 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,000.00           8,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จํากดั บริษัท แอมเบสพลัส จํากดั ราคาต ําสุด AM6204/083 32 เมษายน 2562

144 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 4,547.50           4,547.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 116352209 24 เมษายน 2562

145 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 23,100.00        23,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากดั บริษัท ไบโอคอททอน จํากดั ราคาต ําสุด IV190003498 24 เมษายน 2562

146 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 21,700.00        21,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็.ที ที มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั บริษัท เอน็.ที ที มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IV 062001453 24 เมษายน 2562

147 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 17,070.00        17,070.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๏อส จํากดั บริษัท ไทยก๏อส จํากดั ราคาต ําสุด IV6209267 24 เมษายน 2562

148 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 3,500.00           3,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม๑ เมดิคอล จํากดั บริษัท ไพรม๑ เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด IV6204-3677 24 เมษายน 2562

149 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 16,880.00        16,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑เมดือคอลอนิดรัสทร้ี จํากดั บริษทั บเีวอร๑เมดือคอลอนิดรัสทร้ี จํากดั ราคาต ําสุด 621722 24 เมษายน 2562

150 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 8,000.00           8,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร๑เมดือคอลอนิดรัสทร้ี จํากดั บริษทั บเีวอร๑เมดือคอลอนิดรัสทร้ี จํากดั ราคาต ําสุด 622489 24 เมษายน 2562

151 ยาบัญชียาหลัก 11,500.00        11,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอ เคมิคอลส๑ จํากดั บริษัท ทีโอ เคมิคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 6204/11040 24 เมษายน 2562



152 ยาบัญชียาหลัก 45,600.00        45,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีแอนด๑ ว ีจํากดั บริษัท ว ีแอนด๑ ว ีจํากดั ราคาต ําสุด 62008295 24 เมษายน 2562

153 ยาบัญชียาหลัก 106,700.00      106,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีแอนด๑ ว ีจํากดั บริษัท ว ีแอนด๑ ว ีจํากดั ราคาต ําสุด 62006747 24 เมษายน 2562

154 ยาบัญชียาหลัก 6,484.20           6,484.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอร๑มายบาซิน จํากดั บริษัท เกรทเตอร๑มายบาซิน จํากดั ราคาต ําสุด 2019006056 24 เมษายน 2562

155 ยาบัญชียาหลัก 3,680.00           3,680.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี ซี เอช อาริกา๎ จํากดั บริษัท ดี ซี เอช อาริกา๎ จํากดั ราคาต ําสุด 32003539 24 เมษายน 2562

156 ยาบัญชียาหลัก 5,400.00           5,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี ซี เอช อาริกา๎ จํากดั บริษัท ดี ซี เอช อาริกา๎ จํากดั ราคาต ําสุด 32007829 24 เมษายน 2562

157 ยาบัญชียาหลัก 4,300.00           4,300.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท 2 เอม็ จํากดั บริษัท 2 เอม็ จํากดั ราคาต ําสุด 90000834 24 เมษายน 2562

158 ยาบัญชียาหลัก 12,400.00        12,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท 2 เอม็ จํากดั บริษัท 2 เอม็ จํากดั ราคาต ําสุด 90000701 24 เมษายน 2562

159 ยาบัญชียาหลัก 2,520.00           2,520.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร๑มา จํากดั บริษัท โปลิฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 62006335 24 เมษายน 2562

160 ยาบัญชียาหลัก 2,190.00           2,190.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร๑มา จํากดั บริษัท โปลิฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 62008422 24 เมษายน 2562

161 ยาบัญชียาหลัก 7,800.00           7,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร๑มา จํากดั บริษัท โปลิฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 6201157 24 เมษายน 2562

162 ยาบัญชียาหลัก 5,410.00           5,410.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร๑มา จํากดั บริษัท โปลิฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 62011855 24 เมษายน 2562

163 ยาบัญชียาหลัก 3,000.00           3,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทอง โอสถ จํากดั บริษัท ธงทอง โอสถ จํากดั ราคาต ําสุด 6203/0417 24 เมษายน 2562

164 ยาบัญชียาหลัก 4,000.00           4,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เอฟ ดี จํากดั บริษัท ไทย เอฟ ดี จํากดั ราคาต ําสุด 620528 24 เมษายน 2562

165 ยาบัญชียาหลัก 4,675.00           4,675.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร๑มําไลน๑ จํากดั บริษัท ฟาร๑มําไลน๑ จํากดั ราคาต ําสุด 11907233 24 เมษายน 2562

166 ยาบัญชียาหลัก 3,400.00           3,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ ์จํากดั บริษัท นิวไลฟ ์จํากดั ราคาต ําสุด 62041501 24 เมษายน 2562

167 ยาบัญชียาหลัก 2,250.00           2,250.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษัท เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 921112070 24 เมษายน 2562



168 ยาบัญชียาหลัก 25,200.00        25,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษัท เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 921110171 24 เมษายน 2562

169 ยาบัญชียาหลัก 12,600.00        12,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พ ีจํากดั บริษัท เอฟ ซี พ ีจํากดั ราคาต ําสุด 3310196722 24 เมษายน 2562

170 ยาบัญชียาหลัก 3,745.00           3,745.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร๑มา จํากดั บริษัท สยามฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1190402136 24 เมษายน 2562

171 ยาบัญชียาหลัก 8,132.00           8,132.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร๑มา จํากดั บริษัท สยามฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1190402118 24 เมษายน 2562

172 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 20,420.00        20,420.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท MDC(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 6203991 25 เมษายน 2562

173 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 26,500.00        26,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท MDC(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 6204076 25 เมษายน 2562

174 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,620.00        25,620.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท MDC(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 6204077 25 เมษายน 2562

175 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,780.00        25,780.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท MDC(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 6204210 25 เมษายน 2562

176 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 27,610.00        27,610.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สคิปาเมค จํากดั บริษัท สคิปาเมค จํากดั ราคาต ําสุด BL6204-0094 25 เมษายน 2562

177 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 25,030.00        25,030.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สคิปาเมค จํากดั บริษัท สคิปาเมค จํากดั ราคาต ําสุด 25 เมษายน 2562

178 จา๎งเหมากอํสร๎าง 4,000.00           4,000.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านปัทมาเจริญกจิ ร๎านปัทมาเจริญกจิ ราคาต ําสุด 25 เมษายน 2562

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

180 วสัดุสํานักงาน 26,600.00        26,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภณัฑ๑ ราคาต ําสุด 25 เมษายน 2562

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

182 วสัดุสมุนไพร 7,479.00           7,479.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านอนิแทนด๑ ร๎านอนิแทนด๑ ราคาต ําสุด 25 เมษายน 2562

183 จา๎งบํารุง ค.การแพทย๑ 39,921.00        39,921.00       เฉพาะเจาะจง ร๎าน วอีาร๑ ร๎าน วอีาร๑ ราคาต ําสุด 25 เมษายน 2562

184 จา๎งบํารุง ค.การแพทย๑ 40,210.00        40,210.00       เฉพาะเจาะจง ร๎าน วอีาร๑ ร๎าน วอีาร๑ ราคาต ําสุด 25 เมษายน 2562



185 จา๎งทําป้ายไวนิล 7,800.00           7,800.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกนัโฆษณา ร๎านรักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 25 เมษายน 2562

186 ค.สํานักงานต ํากวาํเกณฑ๑ 14,000.00        14,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านปัทมาเจริญกจิ ร๎านปัทมาเจริญกจิ ราคาต ําสุด 25 เมษายน 2562

187 ค.งานบ๎านงานครัว 35,000.00        35,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านอดุมกนัทามาศ ร๎านอดุมกนัทามาศ ราคาต ําสุด 25 เมษายน 2562

188 จ๎างเหมาซํอมทํอระบายน้ํา 5,200.00           5,200.00          เฉพาะเจาะจง นายอดุม จ๏ะใจ นายอดุม จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 26 เมษายน 2562

189 ค.การเกษตร 69,400.00        69,400.00       เฉพาะเจาะจง นายอดุม จ๏ะใจ นายอดุม จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 26 เมษายน 2562

190 จ๎างเหมาซํอมทํอระบายน้ํา 7,280.00           7,280.00          เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธิ์  ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธิ์  ออํนหวาน ราคาต ําสุด 26 เมษายน 2562

191 พดัลมดูดอากาศ 940.00              940.00             เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑ อปุกรณ๑ไฟฟา้-ประปา ร๎านธนภรณ๑ อปุกรณ๑ไฟฟา้-ประปา ราคาต ําสุด 26 เมษายน 2562

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

193 ยางรัดของวงใหญํ 750.00              750.00             เฉพาะเจาะจง ร๎านเตียเฮงองํ ร๎านเตียเฮงองํ ราคาต ําสุด 26 เมษายน 2562

194 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 17,100.00        17,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั บริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 62/170 26 เมษายน 2562

195 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 18,085.00        18,085.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั บริษัท เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 62/12 26 เมษายน 2562

196 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 6,420.00           6,420.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163460189 26 เมษายน 2562

197 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13,910.00        13,910.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163418762 26 เมษายน 2562

198 เวชภณัฑ๑มิใชํยา 13,910.00        13,910.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1163445995 26 เมษายน 2562

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

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

201 ถงุทราย 1,900.00           1,900.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านประภสัสร ร๎านประภสัสร ราคาต ําสุด 29 เมษายน 2562



202 จ๎างเหมาซํอมทํอระบายน้ํา 21,640.00        21,640.00       เฉพาะเจาะจง นายอดุม จ๏ะใจ นายอดุม จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 29 เมษายน 2562

203 จา๎งบํารุง ค.การแพทย๑ 195,039.60      195,039.60     เฉพาะเจาะจง หจก. เบสท๑ เมดิคอล แพรํ หจก. เบสท๑ เมดิคอล แพรํ ราคาต ําสุด 29 เมษายน 2562

204 จา๎งบํารุง ค.การแพทย๑ 23,219.00        23,219.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เบสท๑ เมดิคอล แพรํ หจก. เบสท๑ เมดิคอล แพรํ ราคาต ําสุด 29 เมษายน 2562


