
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรือ

จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีใบส่งของ

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรช้ือหรือจ้ำง

1 ยาบัญชียาหลัก 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล จ ากัด บริษัท พีเอ็มแอล จ ากัด ราคาต  าสุด 190923080 3 ตุลาคม 2562

2 ยาบัญชียาหลัก 13,740.00        13,740.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอเคมิคอลส์ จ ากัด บริษัท ทีโอเคมิคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 6210/10386 3 ตุลาคม 2562

3 ยาบัญชียาหลัก 900.00             900.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอเคมิคอลส์ จ ากัด บริษัท ทีโอเคมิคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 6210/10385 3 ตุลาคม 2562

4 ยาบัญชียาหลัก 3,720.00          3,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอเคมิคอลส์ จ ากัด บริษัท ทีโอเคมิคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 6209/11560 3 ตุลาคม 2562

5 ยาบัญชียาหลัก 19,500.00        19,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีดรักส์ จ ากัด บริษัท ทีพีดรักส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 072977 3 ตุลาคม 2562

6 ยาบัญชียาหลัก 40,189.20        40,189.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิชั น จ ากัด บริษัท เจเอสวิชั น จ ากัด ราคาต  าสุด 100242437 3 ตุลาคม 2562

7 ยาบัญชียาหลัก 13,900.00        13,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกร จ ากัด บริษัท แก้วมังกร จ ากัด ราคาต  าสุด 62100079 3 ตุลาคม 2562

8 ยาบัญชียาหลัก 26,800.00        26,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด ราคาต  าสุด 175358 3 ตุลาคม 2562

9 ยาบัญชียาหลัก 12,600.00        12,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟซีพี จ ากัด บริษัท เอฟซีพี จ ากัด ราคาต  าสุด 3310230010 3 ตุลาคม 2562

10 ยาบัญชียาหลัก 23,400.00        23,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี จ ากัด ราคาต  าสุด 62418171 3 ตุลาคม 2562

11 ยาบัญชียาหลัก 1,360.00          1,360.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3020019859 3 ตุลาคม 2562

12 ยาบัญชียาหลัก 12,800.00        12,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3020020322 3 ตุลาคม 2562

13 ยาบัญชียาหลัก 106,470.00      106,470.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3020020009 3 ตุลาคม 2562

14 ยาบัญชียาหลัก 105,273.10      105,273.10     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3020019861 3 ตุลาคม 2562

15 ยาบัญชียาหลัก 12,060.00        12,060.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช จ ากัด บริษัท ดีซีเอช จ ากัด ราคาต  าสุด 32052802 3 ตุลาคม 2562

16 ยาบัญชียาหลัก 57,198.00        57,198.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 2019100217 3 ตุลาคม 2562

17 ยาบัญชียาหลัก 10,690.00        10,690.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 2019092020 3 ตุลาคม 2562

18 ยาบัญชียาหลัก 10,100.00        10,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด ราคาต  าสุด 621739 3 ตุลาคม 2562

19 ยาบัญชียาหลัก 1,650.00          1,650.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทรเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทรเป้ียน จ ากัด ราคาต  าสุด 1908776 3 ตุลาคม 2562

20 ยาบัญชียาหลัก 33,800.00        33,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทรเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทรเป้ียน จ ากัด ราคาต  าสุด 6203711 3 ตุลาคม 2562

21 ยาบัญชียาหลัก 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อาหารและยา บริษัท อาหารและยา ราคาต  าสุด 62/12880 3 ตุลาคม 2562

22 ยาบัญชียาหลัก 19,120.00        19,120.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์ จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 2019016966 3 ตุลาคม 2562

23 ยาบัญชียาหลัก 11,520.00        11,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จ ากัด บริษัท ซีฟาม จ ากัด ราคาต  าสุด 5108/62 3 ตุลาคม 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562
โรงพยำบำลเกำะคำ



24 ยาบัญชียาหลัก 57,780.00        57,780.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีรอล จ ากัด บริษัท ฮีรอล จ ากัด ราคาต  าสุด 1910189 3 ตุลาคม 2562

25 ยาบัญชียาหลัก 29,000.00        29,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิก้า จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิก้า จ ากัด ราคาต  าสุด 62325852 3 ตุลาคม 2562

26 ยาบัญชียาหลัก 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลิน จ ากัด บริษัท เบอลิน จ ากัด ราคาต  าสุด 621101126 3 ตุลาคม 2562

27 ยาบัญชียาหลัก 94,120.00        94,120.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลิน จ ากัด บริษัท เบอลิน จ ากัด ราคาต  าสุด 621098087 3 ตุลาคม 2562

28 ยาบัญชียาหลัก 4,108.80          4,108.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด ราคาต  าสุด 62031747 3 ตุลาคม 2562

29 ยาบัญชียาหลัก 83,395.80        83,395.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 5330280086 3 ตุลาคม 2562

30 ยาบัญชียาหลัก 41,944.00        41,944.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 5330139229 3 ตุลาคม 2562

31 ยาบัญชียาหลัก 2,280.00          2,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส จ ากัด บริษัท จีไอเอส จ ากัด ราคาต  าสุด 1902469 3 ตุลาคม 2562

32 ยาบัญชียาหลัก 2,100.00          2,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอณ์ราวดร๊ัก ตจ ากัด บริษัท เยเนอณ์ราวดร๊ัก ตจ ากัด ราคาต  าสุด 0434256 3 ตุลาคม 2562

33 ยาบัญชียาหลัก 28,200.00        28,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแอนด์วี จ ากัด บริษัท วีแอนด์วี จ ากัด ราคาต  าสุด 62023712 3 ตุลาคม 2562

34 ยาบัญชียาหลัก 61,950.00        61,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแอนด์วี จ ากัด บริษัท วีแอนด์วี จ ากัด ราคาต  าสุด 62022778 3 ตุลาคม 2562

35 ยาบัญชียาหลัก 74,150.00        74,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแอนด์วี จ ากัด บริษัท วีแอนด์วี จ ากัด ราคาต  าสุด 62022642 3 ตุลาคม 2562

36 ยาบัญชียาหลัก 3,691.50          3,691.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 5447842544 3 ตุลาคม 2562

37 ยาบัญชียาหลัก 7,276.00          7,276.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 5447842411 3 ตุลาคม 2562

38 ยาบัญชียาหลัก 28,761.60        28,761.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแอล์มเคลเลอร์ จ ากัด บริษัท ดีทแอล์มเคลเลอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 5447850881 3 ตุลาคม 2562

39 ยาบัญชียาหลัก 7,804.40          7,804.40         เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลี ฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลี ฟาร์ม จ ากัด ราคาต  าสุด 62033127 3 ตุลาคม 2562

40 ยาบัญชียาหลัก 6,473.50          6,473.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 1164462766 3 ตุลาคม 2562

41 ยาบัญชียาหลัก 8,988.00          8,988.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 1164545553 3 ตุลาคม 2562

42 ยาบัญชียาหลัก 66,562.56        66,562.56       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 1164390420 3 ตุลาคม 2562

43 ยาบัญชียาหลัก 6,200.00          6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น. บี จ ากัด บริษัท เอ.เอ็น. บี จ ากัด ราคาต  าสุด 8370267981 3 ตุลาคม 2562

44 ยาบัญชียาหลัก 1,000.00          1,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์ จ ากัด บริษัท สหแพทย์ จ ากัด ราคาต  าสุด 9110191207 3 ตุลาคม 2562

45 ยาบัญชียาหลัก 5,600.00          5,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์ จ ากัด บริษัท สหแพทย์ จ ากัด ราคาต  าสุด 9110192288 3 ตุลาคม 2562

46 ยาบัญชียาหลัก 21,581.90        21,581.90       เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์ จ ากัด บริษัท สหแพทย์ จ ากัด ราคาต  าสุด 9110191493 3 ตุลาคม 2562

47 ยาบัญชียาหลัก 1,632.00          1,632.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์ จ ากัด บริษัท สหแพทย์ จ ากัด ราคาต  าสุด 8080106894 3 ตุลาคม 2562

48 ยาบัญชียาหลัก 3,531.00          3,531.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3020020473 3 ตุลาคม 2562

49 ยาบัญชียาหลัก 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3020020522 3 ตุลาคม 2562

50 ยาบัญชียาหลัก 22,476.85        22,476.85       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3020020165 3 ตุลาคม 2562

51 ยาบัญชียาหลัก 9,840.00          9,840.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3020020321 3 ตุลาคม 2562



52 ยาบัญชียาหลัก 7,023.20          7,023.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 320019927 3 ตุลาคม 2562

53 ยาบัญชียาหลัก 48,360.30        48,360.30       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3020020083 3 ตุลาคม 2562

54 ยาบัญชียาหลัก 121,035.90      121,035.90     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3020019929 3 ตุลาคม 2562

55 ยาบัญชียาหลัก 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3020020778 3 ตุลาคม 2562

56 ยาบัญชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3020020074 3 ตุลาคม 2562

57 ยาบัญชียาหลัก 770.40             770.40            เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3020020779 3 ตุลาคม 2562

58 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,950.00          4,950.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 501/25029 4 ตุลาคม 2562

59 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 4 ตุลาคม 2562

60 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4,450.00          4,450.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต  าสุด 4 ตุลาคม 2562

61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250.00             250.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต  าสุด 063/3101 4 ตุลาคม 2562

62 วัสดุส านักงาน 1,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 4 ตุลาคม 2562

63 ยาบัญชียาหลัก 12,525.00        12,525.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พอนด์ จ ากัด บริษัท พอนด์ จ ากัด ราคาต  าสุด 150843 4 ตุลาคม 2562

64 ยาบัญชียาหลัก 9,844.00          9,844.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอล เอช จ ากัด บริษัท บี แอล เอช จ ากัด ราคาต  าสุด 1062021636 4 ตุลาคม 2562

65 ยาบัญชียาหลัก 39,180.00        39,180.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด ราคาต  าสุด 6232747 4 ตุลาคม 2562

66 ยาบัญชียาหลัก 9,744.00          9,744.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิก้า จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิก้า จ ากัด ราคาต  าสุด 191010095 4 ตุลาคม 2562

67 ยาบัญชียาหลัก 7,260.00          7,260.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแมน จ ากัด บริษัท ทีแมน จ ากัด ราคาต  าสุด 621000574 4 ตุลาคม 2562

68 ยาบัญชียาหลัก 21,800.00        21,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 921134581 4 ตุลาคม 2562

69 ยาบัญชียาหลัก 40,446.00        40,446.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 1164461922 4 ตุลาคม 2562

70 ยาบัญชียาหลัก 13,250.00        13,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ ากัด บริษัท แอตแลนติก จ ากัด ราคาต  าสุด 62033291 4 ตุลาคม 2562

71 ยาบัญชียาหลัก 9,275.00          9,275.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ ากัด บริษัท แอตแลนติก จ ากัด ราคาต  าสุด 62029996 4 ตุลาคม 2562

72 ยาบัญชียาหลัก 49,600.00        49,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดินน์ฟาร์มา จ ากัด บริษัท โมเดินน์ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุด 62100228 4 ตุลาคม 2562

73 ยาบัญชียาหลัก 59,800.00        59,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ จ ากัด บริษัท พาตาร์แลบ จ ากัด ราคาต  าสุด 9100051 4 ตุลาคม 2562

74 ยาบัญชียาหลัก 2,140.00          2,140.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 921131099 4 ตุลาคม 2562

75 ยาบัญชียาหลัก 8,950.00          8,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 921133905 4 ตุลาคม 2562

76 ยาบัญชียาหลัก 90,714.60        90,714.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 1191004795 4 ตุลาคม 2562

77 ยาบัญชียาหลัก 13,000.00        13,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด จ ากัด บริษัท พรีเมด จ ากัด ราคาต  าสุด 62100046 4 ตุลาคม 2562

78 ยาบัญชียาหลัก 10,584.00        10,584.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด จ ากัด บริษัท พรีเมด จ ากัด ราคาต  าสุด 621000320 4 ตุลาคม 2562

79 ยาบัญชียาหลัก 36,915.00        36,915.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 8102509270 4 ตุลาคม 2562



80 ยาบัญชียาหลัก 50,000.00        50,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส  จ ากัด บริษัท เอสพีเอส  จ ากัด ราคาต  าสุด 1920471 4 ตุลาคม 2562

81 นมผง 1,440.00          1,440.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 7 ตุลาคม 2562

82 หัวป้ัมแอลกอฮอล 2,800.00          2,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน อินแทรนด์ ร้าน อินแทรนด์ ราคาต  าสุด 6209-014CSN-3 7 ตุลาคม 2562

83 จ้างซ่อมรถ กฉ.2138 3,852.00          3,852.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล ราคาต  าสุด 7 ตุลาคม 2562

84 จ้างซ่อมรถ นข 5954 1,658.50          1,658.50         เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล ราคาต  าสุด 7 ตุลาคม 2562

85 อ่างล้างจาน 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 7 ตุลาคม 2562

86 น้ ากลั น 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าดื มดิวดรอป ร้าน น้ าดื มดิวดรอป ราคาต  าสุด 7 ตุลาคม 2562

87 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,100.00          3,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (๑๙๙๒) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (๑๙๙๒) จ ากัด ราคาต  าสุด SC62090105 7 ตุลาคม 2562

88 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,103.00          3,103.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 620904003 7 ตุลาคม 2562

89 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,250.00        16,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด IV190903680 7 ตุลาคม 2562

90 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 37,800.00        37,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต  าสุด 8 ตุลาคม 2562

91 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 379,105.00      379,105.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วี บูล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท วี บูล ซัพพลาย จ ากัด ราคาต  าสุด 62/0016 8 ตุลาคม 2562

92 ครุภัณฑ์ส านักงาน 30,550.00        30,550.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 8 ตุลาคม 2562

93 ครุภัณฑ์ส านักงาน 6,700.00          6,700.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 8 ตุลาคม 2562

94 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทยื 1,590.00          1,590.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต  าสุด 8 ตุลาคม 2562

95 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทยื 2,140.00          2,140.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 8 ตุลาคม 2562

96 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 28,000.00        28,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท MDC (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 6210332 9 ตุลาคม 2562

97 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 24,180.00        24,180.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท MDC (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 6210331 9 ตุลาคม 2562

98 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,880.00          1,880.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด IV6205258 10 ตุลาคม 2562

99 วัสดุงานบ้านงานครัว 19,788.50        19,788.50       เฉพาะเจาะจง นายภูมินทร์ สายวงศ์ฟ้ัน นายภูมินทร์ สายวงศ์ฟ้ัน ราคาต  าสุด PM62100001 10 ตุลาคม 2562

100 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,760.00          7,760.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน บี เอส เอ็น โทนเนอร์ ร้าน บี เอส เอ็น โทนเนอร์ ราคาต  าสุด 10 ตุลาคม 2562

101 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,665.00          4,665.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ล าปางคลีน ร้าน ล าปางคลีน ราคาต  าสุด 019/0904 10 ตุลาคม 2562

102 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,217.00        10,217.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต  าสุด 102/213 10 ตุลาคม 2562

103 วัสดุส านักงาน 43,874.00        43,874.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เตียเฮ่งฮง ร้าน เตียเฮ่งฮง ราคาต  าสุด 119/5940 10 ตุลาคม 2562

104 วัสดุส านักงาน 43,874.00        43,874.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด IV6205312 10 ตุลาคม 2562

105 วัสดุส านักงาน 11,800.00        11,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์เอส โปรดักส์ ซัพพลาย หจก. อาร์เอส โปรดักส์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 1093/4602 10 ตุลาคม 2562

106 วัสดุส านักงาน 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.ที.ซัพพลาย ร้าน เอส.ที.ซัพพลาย ราคาต  าสุด 010/471 10 ตุลาคม 2562

107 วัสดุเกษตร 2,100.00          2,100.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน นานาพันธ์ ร้าน นานาพันธ์ ราคาต  าสุด 3/10 10 ตุลาคม 2562



108 วัสดุเกษตร 1,600.00          1,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน แม่เอ้ียงการเกษตร ร้าน แม่เอ้ียงการเกษตร ราคาต  าสุด 09/421 11 ตุลาคม 2562

109 วัสดุบริโภค 1,920.00          1,920.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 11 ตุลาคม 2562

110 จ้างบ ารุงรักษาเครื องนึ ง 22,297.85        22,297.85       เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด ราคาต  าสุด 11 ตุลาคม 2562

111 จ้างบ ารุงค.การแพทย์ 9,180.60          9,180.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด ราคาต  าสุด 15 ตุลาคม 2562

112 จ้างบ ารุงค.การแพทย์ 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอช จ ากัด บริษัท อี ฟอร์ แอล เอช จ ากัด ราคาต  าสุด 15 ตุลาคม 2562

113 ถ่านปรอท 800.00             800.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน หลักเมืองนาฬิกา ร้าน หลักเมืองนาฬิกา ราคาต  าสุด 1/10 16 ตุลาคม 2562

114 จ้างเหมาเปลี ยนกระจก 2,800.00          2,800.00         เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธ์ิ อ่อนหวาน นายณรงค์ฤทธ์ิ อ่อนหวาน ราคาต  าสุด 5/29 16 ตุลาคม 2562

115 จ้างเหมาก้ันห้องเก็บเงิน 13,700.00        13,700.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธ์ิ อ่อนหวาน นายณรงค์ฤทธ์ิ อ่อนหวาน ราคาต  าสุด 16 ตุลาคม 2562

116 จ้างเหมาซ่อมแอร์ 12,950.00        12,950.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ (ส านักงานใหญ่) ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ (ส านักงานใหญ่) ราคาต  าสุด 16 ตุลาคม 2562

117 วัสดุชันสูตร 53,700.00        53,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด ราคาต  าสุด INV-19-1606 16 ตุลาคม 2562

118 วัสดุชันสูตร 53,000.00        53,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV 6210-0292 16 ตุลาคม 2562

119 วัสดุชันสูตร 77,500.00        77,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด ราคาต  าสุด SN1910-055 16 ตุลาคม 2562

120 วัสดุชันสูตร 24,610.00        24,610.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 1164422151 16 ตุลาคม 2562

121 วัสดุชันสูตร 91,725.00        91,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV 6210-0411 16 ตุลาคม 2562

122 วัสดุชันสูตร 7,200.00          7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติค จ ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติค จ ากัด ราคาต  าสุด SN6210-015 16 ตุลาคม 2562

123 วัสดุชันสูตร 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดนซืนอสติคส์ จ ากัด บริษัท วายดี ไดนซืนอสติคส์ จ ากัด ราคาต  าสุด IV62091944 16 ตุลาคม 2562

124 วัสดุชันสูตร 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเทคนิคัล จ ากัด บริษัท ไบโอเทคนิคัล จ ากัด ราคาต  าสุด IV-62090107 16 ตุลาคม 2562

125 วัสดุชันสูตร 31,600.00        31,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด ราคาต  าสุด D62-01767 16 ตุลาคม 2562

126 วัสดุชันสูตร 68,500.00        68,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV 6209-0903 16 ตุลาคม 2562

127 วัสดุชันสูตร 99,000.00        99,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต  าสุด EX-IV6210-090 16 ตุลาคม 2562

128 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด ราคาต  าสุด SC62100052 16 ตุลาคม 2562

129 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,979.90          1,979.90         เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอลแคร์ จ ากัด บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอลแคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 8103009974 16 ตุลาคม 2562

130 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก. อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต  าสุด ILV6209/0392 16 ตุลาคม 2562

131 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 44,446.00        44,446.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก. อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต  าสุด ILV6210/0127 16 ตุลาคม 2562

132 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 24,600.00        24,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก. อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต  าสุด ILV6210/0185 16 ตุลาคม 2562

133 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,222.50          7,222.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 5330228103 16 ตุลาคม 2562

134 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 46,545.00        46,545.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 5330231659 16 ตุลาคม 2562

135 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,400.00        14,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. โฟวสตาร์ โอเอ จ ากัด หจก. โฟวสตาร์ โอเอ จ ากัด ราคาต  าสุด 154/069 16 ตุลาคม 2562



136 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 33,148.60        33,148.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 5330237509 16 ตุลาคม 2562

137 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,750.00        10,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอินดรัสเตรียลแก๊ส จ ากัด บริษัท ลานนาอินดรัสเตรียลแก๊ส จ ากัด ราคาต  าสุด BR26210/000019 17 ตุลาคม 2562

138 หมึกคอมพิวเตอร์ 500,000.00      500,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน บี เอส เอ็น โทนเนอร์ ร้าน บี เอส เอ็น โทนเนอร์ ราคาต  าสุด 21 ตุลาคม 2562

139 น้ ายาซักผ้า 50,000.00        50,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด BI6200454 21 ตุลาคม 2562

140 วัสดุงานบ้านงานครัว 13,900.00        13,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นครกิโล เซนเตอร์ จ ากัด บริษัท นครกิโล เซนเตอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 5/1 21 ตุลาคม 2562

141 จ้างเหมาติดต้ังไฟส ารอง 3,200.00          3,200.00         เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธ์ิ อ่อนหวาน นายณรงค์ฤทธ์ิ อ่อนหวาน ราคาต  าสุด 21 ตุลาคม 2562

142 วัสดุชันสูตร 7,250.00          7,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดลาบอราทอรี  จ ากัด บริษัท ไอเมดลาบอราทอรี  จ ากัด ราคาต  าสุด IV62100576 21 ตุลาคม 2562

143 วัสดุชันสูตร 94,440.00        94,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด IV 6210-0664 21 ตุลาคม 2562

144 ครุภัณฑ์การเกษตร 9,500.00          9,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ล าปางอนันตภัณฑ์ ร้าน ล าปางอนันตภัณฑ์ ราคาต  าสุด 22 ตุลาคม 2562

145 ครุภัณฑ์การแพทย์ 19,000.00        19,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 22 ตุลาคม 2562

146 วัสดุงานบ้านงานครัว 13,900.00        13,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 22 ตุลาคม 2562

147 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,220.00          4,220.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต  าสุด 625945 22 ตุลาคม 2562

148 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์เมดิคอลอินดรัสทร้ี จ ากัด บริษัท บีเวอร์เมดิคอลอินดรัสทร้ี จ ากัด ราคาต  าสุด 626662 22 ตุลาคม 2562

149 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 26,450.00        26,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก็อส จ ากัด บริษัท ไทยก็อส จ ากัด ราคาต  าสุด IV6236276 22 ตุลาคม 2562

150 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 48,792.00        48,792.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 5330292210 22 ตุลาคม 2562

151 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 57,600.00        57,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากัด บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV6210-0142 22 ตุลาคม 2562

152 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,300.00          1,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากัด บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV6210-0021 22 ตุลาคม 2562

153 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,630.00        19,630.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนด์เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนด์เมด จ ากัด ราคาต  าสุด SM62/095285 22 ตุลาคม 2562

154 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 26,470.00        26,470.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนด์เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนด์เมด จ ากัด ราคาต  าสุด SM62/105594 22 ตุลาคม 2562

155 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีเค เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคพีเค เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 6210157 22 ตุลาคม 2562

156 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด IV62004202 22 ตุลาคม 2562

157 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,638.00          3,638.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 621003473 22 ตุลาคม 2562

158 ครุภัณฑ์ส านักงาน 11,100.00        11,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 24 ตุลาคม 2562

159 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 11,840.00        11,840.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต  าสุด 24 ตุลาคม 2562

160 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4,880.00          4,880.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต  าสุด 24 ตุลาคม 2562

161 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500.00             500.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต  าสุด 24 ตุลาคม 2562

162 วัสดุชันสูตร 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 5330301524A 24 ตุลาคม 2562

163 วัสดุชันสูตร 9,500.00          9,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ราคาต  าสุด IV 19-41777 24 ตุลาคม 2562



164 วัสดุชันสูตร 90,000.00        90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต  าสุด EX-IV 6210-184 24 ตุลาคม 2562

165 วัสดุชันสูตร 29,976.00        29,976.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ ากัด ราคาต  าสุด IV 6210-0978 24 ตุลาคม 2562

166 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท MDC (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด IV 6200542 24 ตุลาคม 2562

167 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมคิคอส จ ากัด บริษัท CKC เมคิคอส จ ากัด ราคาต  าสุด IV 6200544 24 ตุลาคม 2562

168 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ดี เอช ซี เทรดด้ิง หจก. ดี เอช ซี เทรดด้ิง ราคาต  าสุด DHC6210079 24 ตุลาคม 2562

169 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,950.00          7,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต  าสุด BL62-10/563 24 ตุลาคม 2562

170 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 72,760.00        72,760.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 5330291142 24 ตุลาคม 2562

171 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 22,185.00        22,185.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต  าสุด BL62-10/562 24 ตุลาคม 2562

172 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 42,480.00        42,480.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ จ ากัด บริษัท ลินเด้ จ ากัด ราคาต  าสุด 229123475 24 ตุลาคม 2562

173 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 42,080.00        42,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ จ ากัด บริษัท ลินเด้ จ ากัด ราคาต  าสุด 229183439 24 ตุลาคม 2562

174 ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,400.00          9,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 25 ตุลาคม 2562

175 สต๊ิกเกอร์ 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน แม่วังเปเปอร์ฟอร์ม ร้าน แม่วังเปเปอร์ฟอร์ม ราคาต  าสุด 076/62 25 ตุลาคม 2562

176 จ้างเหมาบริการ 75,500.00        75,500.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธ์ิ อ่อนหวาน นายณรงค์ฤทธ์ิ อ่อนหวาน ราคาต  าสุด 25 ตุลาคม 2562

177 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,160.00          2,160.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนภรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ร้าน ธนภรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ราคาต  าสุด 28 ตุลาคม2562

178 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,600.00          5,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 28 ตุลาคม2562

179 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 28 ตุลาคม2562

180 ครุภัณฑ์ส านักงาน 27,400.00        27,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 29 ตุลาคม 2562

181 วัสดุส านักงาน 8,800.00          8,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย หจก. อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 29 ตุลาคม 2562

182 วัสดุอื น 1,048.68          1,048.68         เฉพาะเจาะจง ร้าน ชุมพลอิเล็กทรอนิกส์ ร้าน ชุมพลอิเล็กทรอนิกส์ ราคาต  าสุด 29 ตุลาคม 2562

183 วัสดุทันตกรรม 13,900.00        13,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 5330103816 29 ตุลาคม 2562

184 วัสดุทันตกรรม 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนทั ลวิชั น จ ากัด บริษัท เดนทั ลวิชั น จ ากัด ราคาต  าสุด IV6211829 29 ตุลาคม 2562

185 วัสดุทันตกรรม 4,250.08          4,250.08         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 5330104133 29 ตุลาคม 2562

186 ฟันเทียม 149,500.00      149,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซาซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซาซีแลม จ ากัด ราคาต  าสุด cmbi-1909-000444 29 ตุลาคม 2562

187 ซ่อมค.ยานพาหนะ 909.50             909.50            เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล ราคาต  าสุด 30 ตุลาคม 2562

188 น้ าดื ม 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าดื มนิวสตาร์ ร้าน น้ าดื มนิวสตาร์ ราคาต  าสุด 30 ตุลาคม 2562

189 น้ ายาซักผ้า 55,000.00        55,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์ คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ลักค์ คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากัด ราคาต  าสุด 30 ตุลาคม 2562


