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ข้อตกลงในกำรช้ือหรือจ้ำง

1 น ้ำยำซักผ้ำ 31,628.00        31,628.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท อัยยำ อินเตอร์เทรดดิ ง จ้ำกัด บริษัท อัยยำ อินเตอร์เทรดดิ ง จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด BI6200408 2 กันยำยน 2562

2 วัสดุส้ำนักงำน 9,236.00          9,236.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน รัตนำพันธ์ ร้ำน รัตนำพันธ์ รำคำต ้ำสุด ณฮ6204657 2 กันยำยน 2562

3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 672.00             672.00            เฉพำะเจำะจง นำยภูมินทร์ สำยวงศ์ฝ้ัน นำยภูมินทร์ สำยวงศ์ฝ้ัน รำคำต ้ำสุด PM62090001 2 กันยำยน 2562

4 จ้ำงเหมำ Hosting 1,391.00          1,391.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โอฮสติ ง โลตัส จ้ำกัด บริษัท โอฮสติ ง โลตัส จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด HS6209159 3 กันยำยน 2562

5 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 308.00             308.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน มำนิตย์ ร้ำน มำนิตย์ รำคำต ้ำสุด 102/208 3 กันยำยน 2562

6 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 945.00             945.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน ล้ำปำงคลีน ร้ำน ล้ำปำงคลีน รำคำต ้ำสุด 018/0898 3 กันยำยน 2562

7 ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน 18,800.00        18,800.00       เฉพำะเจำะจง หจก. น ้ำล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น ้ำล้อมเคหะภัณฑ์ รำคำต ้ำสุด 3 กันยำยน 2562

8 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 1,015.00          1,015.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เลเซอร์ล้ำปำงอิงค์เจท ร้ำน เลเซอร์ล้ำปำงอิงค์เจท รำคำต ้ำสุด 016/0768 3 กันยำยน 2562

9 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 1,000.00          1,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เลเซอร์ล้ำปำงอิงค์เจท ร้ำน เลเซอร์ล้ำปำงอิงค์เจท รำคำต ้ำสุด 016/0767 3 กันยำยน 2562

10 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 9,060.00          9,060.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แล็บมำสเตอร์แอดวำนซ์ จ้ำกัด บริษัท แล็บมำสเตอร์แอดวำนซ์ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด IV 6208-1268 3 กันยำยน 2562

11 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 20,000.00        20,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 5329932261A 3 กันยำยน 2562

12 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 8,200.00          8,200.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอเทคนิคัล จ้ำกัด บริษัท ไบโอเทคนิคัล จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด IV 62080162 3 กันยำยน 2562

13 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 24,610.00        24,610.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 1164241693 3 กันยำยน 2562

14 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 69,250.00        69,250.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ้ำกัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด INV 6208-0902 3 กันยำยน 2562

15 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 23,700.00        23,700.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ้ำกัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด D 62-01576 3 กันยำยน 2562

16 ยำบัญชียำหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูเมด้ำ จ้ำกัด บริษัท ยูเมด้ำ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 193295 4 กันยำยน 2562

17 ยำบัญชียำหลัก 3,900.00          3,900.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ธงทอง จ้ำกัด บริษัท ธงทอง จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 6208/0454 4 กันยำยน 2562

18 ยำบัญชียำหลัก 2,808.75          2,808.75         เฉพำะเจำะจง บริษัท สหแพทย์ จ้ำกัด บริษัท สหแพทย์ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 9110184387 4 กันยำยน 2562

19 ยำบัญชียำหลัก 4,560.00          4,560.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท วิทยำศรม จ้ำกัด บริษัท วิทยำศรม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 20190823 4 กันยำยน 2562

20 ยำบัญชียำหลัก 2,100.00          2,100.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท หำญไทย จ้ำกัด บริษัท หำญไทย จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 1905720 4 กันยำยน 2562

21 ยำบัญชียำหลัก 27,840.00        27,840.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โอสถอินเตอร์ จ้ำกัด บริษัท โอสถอินเตอร์ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 19BU13620 4 กันยำยน 2562

22 ยำบัญชียำหลัก 8,760.00          8,760.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์เอ็กซ์ จ้ำกัด บริษัท อำร์เอ็กซ์ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 1934702 4 กันยำยน 2562

23 ยำบัญชียำหลัก 2,889.00          2,889.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์เอ็กซ์ จ้ำกัด บริษัท อำร์เอ็กซ์ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 1935284 4 กันยำยน 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2562
โรงพยำบำลเกำะคำ



24 ยำบัญชียำหลัก 8,500.00          8,500.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แก้วมังกร จ้ำกัด บริษัท แก้วมังกร จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 62080677 4 กันยำยน 2562

25 ยำบัญชียำหลัก 6,499.80          6,499.80         เฉพำะเจำะจง บริษัท สหแพทย์ จ้ำกัด บริษัท สหแพทย์ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 9110184303 4 กันยำยน 2562

26 ยำบัญชียำหลัก 11,556.00        11,556.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮีรอล จ้ำกัด บริษัท ฮีรอล จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 1908056 4 กันยำยน 2562

27 ยำบัญชียำหลัก 52,430.00        52,430.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮีรอล จ้ำกัด บริษัท ฮีรอล จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 1908258 4 กันยำยน 2562

28 ยำบัญชียำหลัก 21,000.00        21,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เบอลิน จ้ำกัด บริษัท เบอลิน จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 621082912 4 กันยำยน 2562

29 ยำบัญชียำหลัก 64,105.00        64,105.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เบอลิน จ้ำกัด บริษัท เบอลิน จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 621086726 4 กันยำยน 2562

30 ยำบัญชียำหลัก 4,162.30          4,162.30         เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีทแฮล์ม จ้ำกัด บริษัท ดีทแฮล์ม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 5447819901 4 กันยำยน 2562

31 ยำบัญชียำหลัก 9,630.00          9,630.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีทแฮล์ม จ้ำกัด บริษัท ดีทแฮล์ม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 5447814591 4 กันยำยน 2562

32 ยำบัญชียำหลัก 3,400.00          3,400.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวไลฟ์ จ้ำกัด บริษัท นิวไลฟ์ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 62090109 4 กันยำยน 2562

33 ยำบัญชียำหลัก 3,900.00          3,900.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แอลบีเอส จ้ำกัด บริษัท แอลบีเอส จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 635648 4 กันยำยน 2562

34 ยำบัญชียำหลัก 5,264.40          5,264.40         เฉพำะเจำะจง บริษัท เกรทเตอร์ จ้ำกัด บริษัท เกรทเตอร์ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 2019014657 4 กันยำยน 2562

35 ยำบัญชียำหลัก 5,778.00          5,778.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท บีเอ็ลเอช จ้ำกัด บริษัท บีเอ็ลเอช จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 1062018308 4 กันยำยน 2562

36 ยำบัญชียำหลัก 42,714.00        42,714.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท บีเอ็ลเอช จ้ำกัด บริษัท บีเอ็ลเอช จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 1062018704 4 กันยำยน 2562

37 ยำบัญชียำหลัก 13,900.00        13,900.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 6227756 4 กันยำยน 2562

38 ยำบัญชียำหลัก 7,350.00          7,350.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 6227367 4 กันยำยน 2562

39 ยำบัญชียำหลัก 13,460.00        13,460.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 6227757 4 กันยำยน 2562

40 ยำบัญชียำหลัก 7,400.00          7,400.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 6227683 4 กันยำยน 2562

41 ยำบัญชียำหลัก 13,600.00        13,600.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 6229066 4 กันยำยน 2562

42 ยำบัญชียำหลัก 7,200.00          7,200.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 3020019080 4 กันยำยน 2562

43 ยำบัญชียำหลัก 239,336.20      239,336.20     เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 3020018549 4 กันยำยน 2562

44 ยำบัญชียำหลัก 11,440.00        11,440.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 3020018887 4 กันยำยน 2562

45 ยำบัญชียำหลัก 7,500.00          7,500.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 30200018816 4 กันยำยน 2562

46 ยำบัญชียำหลัก 4,280.00          4,280.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 3020019017 4 กันยำยน 2562

47 ยำบัญชียำหลัก 21,177.50        21,177.50       เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 3020019190 4 กันยำยน 2562

48 ยำบัญชียำหลัก 12,240.00        12,240.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท พรอสฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท พรอสฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 2019090641 4 กันยำยน 2562

49 ยำบัญชียำหลัก 41,400.00        41,400.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท พรอสฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท พรอสฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 20190907424 4 กันยำยน 2562

50 ยำบัญชียำหลัก 17,384.00        17,384.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท พรีเมด จ้ำกัด บริษัท พรีเมด จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 620900076 4 กันยำยน 2562



51 ยำบัญชียำหลัก 44,250.00        44,250.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท วีแอนด์วี จ้ำกัด บริษัท วีแอนด์วี จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 62020676 4 กันยำยน 2562

52 ยำบัญชียำหลัก 63,900.00        63,900.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท วีแอนด์วี จ้ำกัด บริษัท วีแอนด์วี จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 62020370 4 กันยำยน 2562

53 ยำบัญชียำหลัก 17,700.00        17,700.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท วีแอนด์วี จ้ำกัด บริษัท วีแอนด์วี จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 62019429 4 กันยำยน 2562

54 ยำบัญชียำหลัก 9,152.00          9,152.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเอ็นที จ้ำกัด บริษัท ทีเอ็นที จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 62387231 4 กันยำยน 2562

55 ยำบัญชียำหลัก 24,350.00        24,350.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดอนเมนู จ้ำกัด บริษัท โมเดอนเมนู จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 620977 4 กันยำยน 2562

56 ยำบัญชียำหลัก 4,800.00          4,800.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แอปคำร์ จ้ำกัด บริษัท แอปคำร์ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 6209241 4 กันยำยน 2562

57 ยำบัญชียำหลัก 3,915.00          3,915.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พอนด์ จ้ำกัด บริษัท พอนด์ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 150183 4 กันยำยน 2562

58 ยำบัญชียำหลัก 3,050.00          3,050.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เยเนอณ์รำวดร๊ัก ตจ้ำกัด บริษัท เยเนอณ์รำวดร๊ัก ตจ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 0431797 4 กันยำยน 2562

59 ยำบัญชียำหลัก 54,077.80        54,077.80       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 1164241965 4 กันยำยน 2562

60 ยำบัญชียำหลัก 7,062.00          7,062.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 1164089222 4 กันยำยน 2562

61 ยำบัญชียำหลัก 2,835.50          2,835.50         เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 1190902425 4 กันยำยน 2562

62 ยำบัญชียำหลัก 6,944.30          6,944.30         เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 1190901231 4 กันยำยน 2562

63 ยำบัญชียำหลัก 66,340.00        66,340.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 1190807696 4 กันยำยน 2562

64 ยำบัญชียำหลัก 46,300.00        46,300.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสพีเอส  จ้ำกัด บริษัท เอสพีเอส  จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 14/1917171 4 กันยำยน 2562

65 ยำบัญชียำหลัก 26,589.50        26,589.50       เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 5329869991 4 กันยำยน 2562

66 ยำบัญชียำหลัก 51,071.10        51,071.10       เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 5329980845 4 กันยำยน 2562

67 ยำบัญชียำหลัก 6,696.00          6,696.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โปลี ฟำร์ม จ้ำกัด บริษัท โปลี ฟำร์ม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 62028710 4 กันยำยน 2562

68 ยำบัญชียำหลัก 818.00             818.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท โปลี ฟำร์ม จ้ำกัด บริษัท โปลี ฟำร์ม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 62029328 4 กันยำยน 2562

69 ยำบัญชียำหลัก 15,900.00        15,900.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โปลี ฟำร์ม จ้ำกัด บริษัท โปลี ฟำร์ม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 62029868 4 กันยำยน 2562

70 ยำบัญชียำหลัก 2,640.00          2,640.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โปลี ฟำร์ม จ้ำกัด บริษัท โปลี ฟำร์ม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 62030457 4 กันยำยน 2562

71 ยำบัญชียำหลัก 4,920.00          4,920.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โปลี ฟำร์ม จ้ำกัด บริษัท โปลี ฟำร์ม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 62030726 4 กันยำยน 2562

72 ยำบัญชียำหลัก 27,600.00        27,600.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดอนฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท โมเดอนฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 62090401 4 กันยำยน 2562

73 ยำบัญชียำหลัก 14,056.00        14,056.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 3020018910 4 กันยำยน 2562

74 ยำบัญชียำหลัก 3,600.00          3,600.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 3020019086 4 กันยำยน 2562

75 ยำบัญชียำหลัก 2,500.00          2,500.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 3020018450 4 กันยำยน 2562

76 ยำบัญชียำหลัก 15,172.60        15,172.60       เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 3020018474 4 กันยำยน 2562

77 ยำบัญชียำหลัก 4,815.00          4,815.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 3020019015 4 กันยำยน 2562



78 ยำบัญชียำหลัก 4,815.00          4,815.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 3020018548 4 กันยำยน 2562

79 ยำบัญชียำหลัก 79,816.40        79,816.40       เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 3020018449 4 กันยำยน 2562

80 ยำบัญชียำหลัก 42,085.80        42,085.80       เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 3020018214 4 กันยำยน 2562

81 ยำบัญชียำหลัก 8,800.00          8,800.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีโอเคมิคอล จ้ำกัด บริษัท ทีโอเคมิคอล จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 6208/12761 4 กันยำยน 2562

82 ยำบัญชียำหลัก 3,250.00          3,250.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีโอเคมิคอล จ้ำกัด บริษัท ทีโอเคมิคอล จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 6209/10688 4 กันยำยน 2562

83 ยำบัญชียำหลัก 4,100.00          4,100.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เมดดิไฟว์ จ้ำกัด บริษัท เมดดิไฟว์ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 6202863 4 กันยำยน 2562

84 ยำบัญชียำหลัก 1,520.00          1,520.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูเนี ยนเมดิคอล จ้ำกัด บริษัท ยูเนี ยนเมดิคอล จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 6206639 4 กันยำยน 2562

85 ยำบัญชียำหลัก 12,400.00        12,400.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ชุมชนเภสัช จ้ำกัด บริษัท ชุมชนเภสัช จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 620902737 4 กันยำยน 2562

86 ยำบัญชียำหลัก 5,649.60          5,649.60         เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 1190902675 4 กันยำยน 2562

87 ยำบัญชียำหลัก 24,342.50        24,342.50       เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 1190811321 4 กันยำยน 2562

88 ยำบัญชียำหลัก 12,866.75        12,866.75       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 1164242112 4 กันยำยน 2562

89 จ้ำงเหมำเช่ำระบบ BMS 19,855.00        19,855.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงกอกยูนิเทรด จ้ำกัด บริษัท บำงกอกยูนิเทรด จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด IV6208080 5 กันยำยน 2562

90 ครุภัณฑ์กำรแพทย์ 45,000.00        45,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เด็นท์ เมท จ้ำกัด บริษัท เด็นท์ เมท จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 5 กันยำยน 2562

91 เครื องฉำยแสงวัสดุอุดฟัน 34,000.00        34,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ้ำกัด บริษัท แคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด IV1908103413 5 กันยำยน 2562

92 วิทยุสื อสำร วอด้ำ 12,000.00        12,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ยงยุทธ วิทศวกรรม หจก. ยงยุทธ วิทศวกรรม รำคำต ้ำสุด CQ.2019/168-89 5 กันยำยน 2562

93 เครื องปรับอำกำศ 301,900.00      301,900.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน รัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) ร้ำน รัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) รำคำต ้ำสุด 067/3303-4 6 กันยำยน 2562

94 ครุภัณฑ์กำรแพทย์ 185,000.00      185,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท โอลีฟอุปกรณ์กำรแพทย์ จ้ำกัด บริษัท โอลีฟอุปกรณ์กำรแพทย์ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด IV6209008 6 กันยำยน 2562

95 วัสดงำนบ้ำนงำนครัว 18,092.50        18,092.50       เฉพำะเจำะจง นำยภูมินทร์ สำยวงศ์ฝ้ัน นำยภูมินทร์ สำยวงศ์ฝ้ัน รำคำต ้ำสุด PM62090002 10 กันยำยน 2562

96 วัสดุส้ำนักงำน 36,748.00        36,748.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน รัตนำพันธ์ ร้ำน รัตนำพันธ์ รำคำต ้ำสุด IV6204913 10 กันยำยน 2562

97 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 7,160.00          7,160.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ล้ำปำงคลีน ร้ำน ล้ำปำงคลีน รำคำต ้ำสุด 018/0900 10 กันยำยน  2562

98 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,755.00          3,755.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เตียเฮ่งฮง ร้ำน เตียเฮ่งฮง รำคำต ้ำสุด 119/5933 10 กันยำยน 2562

99 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 4,760.00          4,760.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน มำนิตย์ ร้ำน มำนิตย์ รำคำต ้ำสุด 102/209 10 กันยำยน 2562

100 ใบมีดตัดหญ้ำ 672.00             672.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน ก.วัสดุภัณฑ์ ร้ำน ก.วัสดุภัณฑ์ รำคำต ้ำสุด 042/2077 12 กันยำยน 2562

101 วัสดุทันตกรรม 91,450.00        91,450.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ชูมิตร จ้ำกัด บริษัท ชูมิตร จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด IN6208-2077 12 กันยำยน 2562

102 วัสดุทันตกรรม 53,200.00        53,200.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ชูมิตร จ้ำกัด บริษัท ชูมิตร จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด IN6208-2081 12 กันยำยน 2562

103 วัสดุทันตกรรม 51,940.00        51,940.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิตี  จ้ำกัด บริษัท ยูนิตี  จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด Vs6208600 12 กันยำยน 2562

104 ครุภ้ณฑ์กำรแพทย์ 244,000.00      244,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ้ำกัด บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด IV6209-9631 13 กันยำยน 2562



105 ครุภัณฑ์กำรแพทย์ 53,100.00        53,100.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท อินโฟ เมดิคอล จ้ำกัด บริษัท อินโฟ เมดิคอล จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 2019-0952 13 กันยำยน 2562

106 ครุภัณฑ์กำรแพทย์ 37,000.00        37,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เทคเอช จ้ำกัด บริษัท เทคเอช จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด IV-1901862 13 กันยำยน  2562

107 จ้ำงเหมำท้ำตรำยำง 510.00             510.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน ที บี แสมตมป์ เซนต์เตอร์ ร้ำน ที บี แสมตมป์ เซนต์เตอร์ รำคำต ้ำสุด 415/012 13 กันยำยน  2562

108 วัสดุบริโภค 264.00             264.00            เฉพำะเจำะจง บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ. ซีพี ออลล์ รำคำต ้ำสุด
14596209000
1 16 กันยำยน 2562

109 จ้ำงซ่อม O2 4,815.00          4,815.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เดรเกอร์ เมดัล จ้ำกัด บริษัท เดรเกอร์ เมดัล จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด SE1907-129 16 กันยำยน 2562

110 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 90,062.00        90,062.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ้ำกัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด EX-IV 6209-066 16 กันยำยน 2562

111 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 98,406.00        98,406.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ้ำกัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด INV 6209-0237 16 กันยำยน 2562

112 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 8,400.00          8,400.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มพี เมด กรุ๊ป จ้ำกัด บริษัท เอ็มพี เมด กรุ๊ป จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด MG 6208-0911 16 กันยำยน 2562

113 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 9,240.00          9,240.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แล็บมำสเตอร์แอดวำนซ์ จ้ำกัด บริษัท แล็บมำสเตอร์แอดวำนซ์ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด IV6209-0323 16 กันยำยน 2562

114 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 90,000.00        90,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ้ำกัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด EX-IV 6209-068 16 กันยำยน 2562

115 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 15,000.00        15,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ้นจี โปรเกรสซีฟ จ้ำกัด บริษัท เอ้นจี โปรเกรสซีฟ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 483.09.62 16 กันยำยน 2562

116 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 53,000.00        53,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ้ำกัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด INV 6209-0233 16 กันยำยน 2562

117 หัวป้ัมแอลกอฮอลล์ 2,800.00          2,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน อินแทรนด์ ร้ำน อินแทรนด์ รำคำต ้ำสุด 17 กันยำยน 2562

118 ซ่อมเครื องตัดหญ้ำ 535.00             535.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน ล้ำปำง อนันตภัณฑ์ ร้ำน ล้ำปำง อนันตภัณฑ์ รำคำต ้ำสุด 17 กันยำยน 2562

119 ท้ำป้ำยไวนิล 2,240.00          2,240.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เลเซอร์ล้ำปำงอิงค์เจท ร้ำน เลเซอร์ล้ำปำงอิงค์เจท รำคำต ้ำสุด 17 กันยำยน 2562

120 จ้ำงบ้ำรุงรถยนต์ กค 1346 ลป 1,500.00          1,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจ.พี. คลีนแอนด์แว๊ก ไทยแลนด์ ร้ำน เจ.พี. คลีนแอนด์แว๊ก ไทยแลนด์ รำคำต ้ำสุด 001/035 17 กันยำยน 2562

121 ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน 86,800.00        86,800.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน รัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) ร้ำน รัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ (ส้ำนักงำนใหญ่) รำคำต ้ำสุด 067/3307 18 กันยำยน 2562

122 เช้ำระบบ PACS 499,992.00      499,992.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท บีเอชเจ บริษัท บีเอชเจ รำคำต ้ำสุด 18 กันยำยน 2562

123 น ้ำดื ม 10,835.00        10,835.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเลิศนภำพำนิชย์ ร้ำนเลิศนภำพำนิชย์ รำคำต ้ำสุด 18 กันยำยน 2562

124 จ้ำงเหมำบ้ำรุงลิฟท์ 22,470.00        22,470.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจีเนียริ ง จ้ำกัด บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจีเนียริ ง จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 18 กันยำยน 2562

125 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 250,000.00      250,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตำหวำนก๊อปป้ี ร้ำน ตำหวำนก๊อปป้ี รำคำต ้ำสุด 18 กันยำยน 2562

126 จ้ำงเหมำขนย้ำยขยะ 500,000.00      500,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก. ส.เรืองโรจน์ หจก. ส.เรืองโรจน์ รำคำต ้ำสุด 18 กันยำยน 2562

127 แก๊สถังใหญ่ 48 ลิตร 300,000.00      300,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ที.ไอ.จี.ล้ำปำงอ๊อกซิเจน หจก.ที.ไอ.จี.ล้ำปำงอ๊อกซิเจน รำคำต ้ำสุด 18 กันยำยน 2562

128 น ้ำมัน 450,000.00      450,000.00     เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรเกำะคำ สหกรณ์กำรเกษตรเกำะคำ รำคำต ้ำสุด 18 กันยำยน 2562

129 จ้ำงเหมำตรจชิ นเนื อ 300,000.00      300,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เนชั นแนล แฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ้ำกัด บริษัท เนชั นแนล แฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 18 กันยำยน 2562

130 จ้ำงเหมำตรวจ Special lab 500,000.00      500,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์แล็บธนบุรี บริษัท ศูนย์แล็บธนบุรี รำคำต ้ำสุด 18 กันยำยน 2562

131 จ้ำงเหมำตรวจ cyprep 150,000.00      150,000.00     เฉพำะเจำะจง คลินิกล้ำปำงแล็บ คลินิกล้ำปำงแล็บ รำคำต ้ำสุด 18 กันยำยน 2562



132 จ้ำงเหมำตรวจ MRI 400,000.00      400,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท แอสแอนด์พี กรุ๊ป จ้ำกัด บริษัท แอสแอนด์พี กรุ๊ป จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 18 กันยำยน 2562

133 จ้ำงเหมำตรวจ CT Scan 400,000.00      400,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท อุดรเมดิคอล จ้ำกัด บริษัท อุดรเมดิคอล จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 18 กันยำยน 2562

134 ซ่อมรถยนต์ 7150 3,370.50          3,370.50         เฉพำะเจำะจง ร้ำน โยธินดีเซล ร้ำน โยธินดีเซล รำคำต ้ำสุด 18 กันยำยน 2562

135 วัสดุทันตกรรม 50,300.00        50,300.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เซียงไฮ้ จ้ำกัด บริษัท เซียงไฮ้ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด BB256200 18 กันยำยน 2562

136 ค.ส้ำนักงำนต ้ำกว่ำเกณฑ์ 8,800.00          8,800.00         เฉพำะเจำะจง หจก. น ้ำล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น ้ำล้อมเคหะภัณฑ์ รำคำต ้ำสุด 19 กันยำยน 2562

137 ค.ส้ำนักงำนต ้ำกว่ำเกณฑ์ 32,200.00        32,200.00       เฉพำะเจำะจง หจก. น ้ำล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น ้ำล้อมเคหะภัณฑ์ รำคำต ้ำสุด 19 กันยำยน 2562

138 จ้ำงเหมำท้ำผ้ำม่ำน 70,800.00        70,800.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวนีรวัลย์ ชะเต นำงสำวนีรวัลย์ ชะเต รำคำต ้ำสุด 19 กันยำยน 2562

139 อำหำรส้ำเร็จรูป 311,667.00      311,667.00     เฉพำะเจำะจง นำยอนุสรณ์ พิมพ์สำร นำยอนุสรณ์ พิมพ์สำร รำคำต ้ำสุด 19 กันยำยน 2562

140 จ้ำงบ้ำรุงรักษำ ค.กำรแพทย์ 18,705.74        18,705.74       เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 19 กันยำยน 2562

141 จ้ำงบ้ำรุงรักษำ ค.กำรแพทย์ 12,807.90        12,807.90       เฉพำะเจำะจง บริษัท น้ำวิวัฒน์กำรช่ำง (1992) จ้ำกัด บริษัท น้ำวิวัฒน์กำรช่ำง (1992) จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 19 กันยำยน 2562

142 จ้ำงบ้ำรุงรักษำ ค.กำรแพทย์ 90,000.00        90,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท MDC (ประเทศไทย) จ้ำกัด บริษัท MDC (ประเทศไทย) จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 19 กันยำยน 2562

143 จ้ำงบ้ำรุงรักษำ ค.กำรแพทย์ 13,700.00        13,700.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟิวเจอร์ บริษัท ฟิวเจอร์ รำคำต ้ำสุด 19 กันยำยน 2562

144 จ้ำงเหมำบริกำร Internet 15,408.00        15,408.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเป้ิลที อินเตอร์เน็ต จ้ำกัด บริษัท ทริปเป้ิลที อินเตอร์เน็ต จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 19 กันยำยน 2562

145 จ้ำงเหมำบริกำร Internet 70,620.00        70,620.00       เฉพำะเจำะจง บริษท กสท.โทรคมนำคม จ้ำกัด บริษท กสท.โทรคมนำคม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 19 กันยำยน 2562

146 วัสดุทันตกรรม 5,750.00          5,750.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท นูโวเด็นท์ จ้ำกัด บริษัท นูโวเด็นท์ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด IV6209243 23 กันยำยน 2562

147 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 85,524.00        85,524.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ้ำกัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด EX-IV 6209-174 23 กันยำยน 2562

148 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 77,500.00        77,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ำกัด บริษัท ไบโอเซน จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด Sn 1909-047 23 กันยำยน 2562

149 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 18,345.00        18,345.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ้ำกัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด EX-IV 6209-178 23 กันยำยน 2562

150 จ้ำงบ้ำรุงห้อมนึ ง 7,706.00          7,706.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ทันตสยำม จ้ำกัด บริษัท ทันตสยำม จ้ำกัด รำคำต ้ำสุด 25 กันยำยน 2562

151 จ้ำงเหมำสุบบ่อปฏิกูล 19,500.00        19,500.00       เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพงศ์ เมืองมำหล้ำ นำยณัฐพงศ์ เมืองมำหล้ำ รำคำต ้ำสุด 25 กันยำยน 2562

152 จ้ำงเหมำบ้ำรุงรักษำเครื องติดตำม 7,500.00          7,500.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โซวิค บริษัท โซวิค รำคำต ้ำสุด 25 กันยำยน 2562

153 วัสดุส้ำนักงำน 1,440.00          1,440.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน รัตนำพันธ์ ร้ำน รัตนำพันธ์ รำคำต ้ำสุด 25 กันยำยน 2562

154 ผ้ำขนหนู 2,400.00          2,400.00         เฉพำะเจำะจง หจก. ยำกัตซิงห์ หจก. ยำกัตซิงห์ รำคำต ้ำสุด 25 กันยำยน 2562

155 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำป้ำย 890.00             890.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน เลเซอร์ล้ำปำงอิงค์เจท ร้ำน เลเซอร์ล้ำปำงอิงค์เจท รำคำต ้ำสุด 25 กันยำยน 2562


