
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรือ

จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีใบส่งของ

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรช้ือหรือจ้ำง

1 ติดต้ังบ่อบ้ำบัดน้้ำเสีย 246,100.00      246,100.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด บริษัท เอ็นไวรอนเม้นทอล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 2 ธันวำคม 2562

2 ชุดติดต้ัง RO 190,000.00      190,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยเอกพล เด่นแก้ว นำยเอกพล เด่นแก้ว รำคำต้่ำสุด 2 ธันวำคม 2562

3 จ้ำงเหมำบริกำรฟอกไต 480,000.00      480,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เนฟโฟรพลัส จ้ำกัด บริษัท เนฟโฟรพลัส จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 2 ธันวำคม 2562

4 น้้ำด่ืม เดือนธันวำคม 13,000.00        13,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน น้้ำด่ืมนิวสตำร์ ร้ำน น้้ำด่ืมนิวสตำร์ รำคำต้่ำสุด 012/2562 2 ธันวำคม 2562

5 ขนม /น้้ำผลไม้ 1,640.00          1,640.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน มำนิตย์ ร้ำน มำนิตย์ รำคำต้่ำสุด 102/223 2 ธันวำคม 2562

6 น้้ำยำซักผ้ำ เดือนธันวำคม 55,000.00        55,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลำย จ้ำกัด บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลำย จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 2 ธันวำคม 2562

7 จ้ำงบ้ำรุงรักษำค.กำรแพทย์ 6,800.00          6,800.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล รำคำต้่ำสุด 2 ธันวำคม 2562

8 จ้ำงบ้ำรุงรักษำค.กำรแพทย์ 8,500.00          8,500.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พีดีเอ เมดิคอล เซอร์วิส จ้ำกัด บริษัท พีดีเอ เมดิคอล เซอร์วิส จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 2 ธันวำคม 2562

9 จ้ำงซ่อมแซมมอเตอร์ป้ัมน้้ำ 6,500.00          6,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยประกำศิต วงศ์ค้ำตุ้ย นำยประกำศิต วงศ์ค้ำตุ้ย รำคำต้่ำสุด 2 ธันวำคม 2562

10 swith hub 13,990.00        13,990.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด บริษัท สมำร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 2 ธันวำคม 2562

11 ฐำน CPU 6,000.00          6,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก. น้้ำล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้้ำล้อมเคหะภัณฑ์ รำคำต้่ำสุด 2 ธันวำคม 2562

12 เก้ำอี 19,800.00        19,800.00       เฉพำะเจำะจง หจก. น้้ำล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้้ำล้อมเคหะภัณฑ์ รำคำต้่ำสุด 2 ธันวำคม 2562

13 จ้ำงเหมำโรงเก็บขยะ 15,160.00        15,160.00       เฉพำะเจำะจง นำยอภิเดช ปำหนัน นำยอภิเดช ปำหนัน รำคำต้่ำสุด 2 ธันวำคม 2562

14 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 58,250.00        58,250.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดวำนซ์ ไดแอกนอสติก จ้ำกัด บริษัท แอดวำนซ์ ไดแอกนอสติก จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด INV-19-1944 2 ธันวำคม 2562

15 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 99,116.00        99,116.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ้ำกัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด INV 6211-1041 2 ธันวำคม 2562

16 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 35,640.00        35,640.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติค จ้ำกัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติค จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด SN 6211-093 2 ธันวำคม 2562

17 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 88,388.00        88,388.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ้ำกัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด EX-IV6211-251 2 ธันวำคม 2562

18 ยำบัญชียำหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท บูรภำโอสถ จ้ำกัด บริษัท บูรภำโอสถ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 6201993 2 ธันวำคม 2562

19 ยำบัญชียำหลัก 43,600.00        43,600.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เซ็นทรัลโพล่ี จ้ำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพล่ี จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 921138743 2 ธันวำคม 2562

20 ยำบัญชียำหลัก 4,320.00          4,320.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แอลบีเอส จ้ำกัด บริษัท แอลบีเอส จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 645139 2 ธันวำคม 2562

21 ยำบัญชียำหลัก 1,176.00          1,176.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท วิทยำศรม จ้ำกัด บริษัท วิทยำศรม จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 90305 2 ธันวำคม 2562

22 ยำบัญชียำหลัก 3,800.00          3,800.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท วิทยำศรม จ้ำกัด บริษัท วิทยำศรม จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 90400 2 ธันวำคม 2562

23 ยำบัญชียำหลัก 9,900.00          9,900.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มำดิก้ำ จ้ำกัด บริษัท ฟำร์มำดิก้ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 191120094 2 ธันวำคม 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562
โรงพยำบำลเกำะคำ



24 ยำบัญชียำหลัก 12,180.00        12,180.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มำดิก้ำ จ้ำกัด บริษัท ฟำร์มำดิก้ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 191120091 2 ธันวำคม 2562

25 ยำบัญชียำหลัก 6,600.00          6,600.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แก้วมังกร จ้ำกัด บริษัท แก้วมังกร จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62110526 2 ธันวำคม 2562

26 ยำบัญชียำหลัก 9,420.00          9,420.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แก้วมังกร จ้ำกัด บริษัท แก้วมังกร จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62110471 2 ธันวำคม 2562

27 ยำบัญชียำหลัก 6,800.00          6,800.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แก้วมังกร จ้ำกัด บริษัท แก้วมังกร จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62110350 2 ธันวำคม 2562

28 ยำบัญชียำหลัก 8,000.00          8,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แก้วมังกร จ้ำกัด บริษัท แก้วมังกร จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62110401 2 ธันวำคม 2562

29 ยำบัญชียำหลัก 2,800.00          2,800.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แก้วมังกร จ้ำกัด บริษัท แก้วมังกร จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62110414 2 ธันวำคม 2562

30 ยำบัญชียำหลัก 6,200.00          6,200.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โพสเอลท์แคร์ จ้ำกัด บริษัท โพสเอลท์แคร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 44831 2 ธันวำคม 2562

31 ยำบัญชียำหลัก 4,000.00          4,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โพสเอลท์แคร์ จ้ำกัด บริษัท โพสเอลท์แคร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 43980 2 ธันวำคม 2562

32 ยำบัญชียำหลัก 13,000.00        13,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ้ำกัด บริษัท ไทยเอฟดี จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 630150 2 ธันวำคม 2562

33 ยำบัญชียำหลัก 28,500.80        28,500.80       เฉพำะเจำะจง บริษัท พรีเมดฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท พรีเมดฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 621100458 2 ธันวำคม 2562

34 ยำบัญชียำหลัก 6,000.00          6,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พรีเมดฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท พรีเมดฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 621100482 2 ธันวำคม 2562

35 ยำบัญชียำหลัก 22,344.00        22,344.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แอตแลนด้ำ จ้ำกัด บริษัท แอตแลนด้ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62110452 2 ธันวำคม 2562

36 ยำบัญชียำหลัก 8,640.00          8,640.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มิน่ำ จ้ำกัด บริษัท ฟำร์มิน่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62326991 2 ธันวำคม 2562

37 ยำบัญชียำหลัก 16,424.50        16,424.50       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1164688306 2 ธันวำคม 2562

38 ยำบัญชียำหลัก 65,815.70        65,815.70       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1164706887 2 ธันวำคม 2562

39 ยำบัญชียำหลัก 48,364.00        48,364.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1164707703 2 ธันวำคม 2562

40 ยำบัญชียำหลัก 48,364.00        48,364.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1164707519 2 ธันวำคม 2562

41 ยำบัญชียำหลัก 6,473.50          6,473.50         เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1164706793 2 ธันวำคม 2562

42 ยำบัญชียำหลัก 5,692.40          5,692.40         เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1164704140 2 ธันวำคม 2562

43 ยำบัญชียำหลัก 53,286.00        53,286.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1164665093 2 ธันวำคม 2562

44 ยำบัญชียำหลัก 63,275.52        63,275.52       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1164654705 2 ธันวำคม 2562

45 ยำบัญชียำหลัก 4,280.00          4,280.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 116433802 2 ธันวำคม 2562

46 ยำบัญชียำหลัก 17,120.00        17,120.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1164704697 2 ธันวำคม 2562

47 ยำบัญชียำหลัก 2,463.14          2,463.14         เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1164706588 2 ธันวำคม 2562

48 ยำบัญชียำหลัก 40,800.00        40,800.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดอร์นแมนู จ้ำกัด บริษัท โมเดอร์นแมนู จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 621241 2 ธันวำคม 2562

49 ยำบัญชียำหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท มิลำโน จ้ำกัด บริษัท มิลำโน จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 5207/2125 2 ธันวำคม 2562

50 ยำบัญชียำหลัก 10,500.00        10,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เยเนอรำลดรักส์เฮำส์ จ้ำกัด บริษัท เยเนอรำลดรักส์เฮำส์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 0437404 2 ธันวำคม 2562

51 ยำบัญชียำหลัก 35,920.00        35,920.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เบอลินหสร์มำซูติคอล จ้ำกัด บริษัท เบอลินหสร์มำซูติคอล จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 621119691 2 ธันวำคม 2562



52 ยำบัญชียำหลัก 12,600.00        12,600.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เบอลินหสร์มำซูติคอล จ้ำกัด บริษัท เบอลินหสร์มำซูติคอล จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 621120346 2 ธันวำคม 2562

53 ยำบัญชียำหลัก 55,600.00        55,600.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เบอลินหสร์มำซูติคอล จ้ำกัด บริษัท เบอลินหสร์มำซูติคอล จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 621117377 2 ธันวำคม 2562

54 ยำบัญชียำหลัก 45,450.00        45,450.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท พรอส ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท พรอส ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 2019112553 2 ธันวำคม 2562

55 ยำบัญชียำหลัก 1,096.00          1,096.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พรอส ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท พรอส ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 201911161 2 ธันวำคม 2562

56 ยำบัญชียำหลัก 9,600.00          9,600.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พรอส ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท พรอส ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 201911088 2 ธันวำคม 2562

57 ยำบัญชียำหลัก 6,972.00          6,972.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ้ำกัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 620025744 2 ธันวำคม 2562

58 ยำบัญชียำหลัก 6,080.00          6,080.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เยเนอรรัล ฮอสปิตัลโปรดักส์ จ้ำกัด บริษัท เยเนอรรัล ฮอสปิตัลโปรดักส์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 191N08110612 2 ธันวำคม 2562

59 ยำบัญชียำหลัก 16,500.00        16,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท พี เอ็มแอล  จ้ำกัด บริษัท พี เอ็มแอล  จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 191125049 2 ธันวำคม 2562

60 ยำบัญชียำหลัก 4,800.00          4,800.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พี เอ็มแอล  จ้ำกัด บริษัท พี เอ็มแอล  จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 191122086 2 ธันวำคม 2562

61 ยำบัญชียำหลัก 75,025.44        75,025.44       เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 3020023082 2 ธันวำคม 2562

62 ยำบัญชียำหลัก 35,860.00        35,860.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 3020022699 2 ธันวำคม 2562

63 ยำบัญชียำหลัก 15,490.00        15,490.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 3020022568 2 ธันวำคม 2562

64 ยำบัญชียำหลัก 3,720.00          3,720.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูเมด้ำ จ้ำกัด บริษัท ยูเมด้ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 198047 2 ธันวำคม 2562

65 ยำบัญชียำหลัก 4,108.80          4,108.80         เฉพำะเจำะจง บริษัท บี เอ็ล ฮัว จ้ำกัด บริษัท บี เอ็ล ฮัว จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62036673 2 ธันวำคม 2562

66 ยำบัญชียำหลัก 38,520.00        38,520.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮีรอล จ้ำกัด บริษัท ฮีรอล จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1911376 2 ธันวำคม 2562

67 ยำบัญชียำหลัก 36,915.00        36,915.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท 101 เมดิแคร์ จ้ำกัด บริษัท 101 เมดิแคร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 8102509427 2 ธันวำคม 2562

68 ยำบัญชียำหลัก 5,650.00          5,650.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 6240676 2 ธันวำคม 2562

69 ยำบัญชียำหลัก 14,880.00        14,880.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 6239288 2 ธันวำคม 2562

70 ยำบัญชียำหลัก 6,840.00          6,840.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 6239285 2 ธันวำคม 2562

71 ยำบัญชียำหลัก 17,210.00        17,210.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 6239287 2 ธันวำคม 2562

72 ยำบัญชียำหลัก 7,600.00          7,600.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด บริษัท ภิญโญฟำร์มำซี จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 6238643 2 ธันวำคม 2562

73 ยำบัญชียำหลัก 36,250.00        36,250.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท วีแอนด์วี จ้ำกัด บริษัท วีแอนด์วี จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62027011 2 ธันวำคม 2562

74 ยำบัญชียำหลัก 106,400.00      106,400.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท วีแอนด์วี จ้ำกัด บริษัท วีแอนด์วี จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62027743 2 ธันวำคม 2562

75 ยำบัญชียำหลัก 25,920.00        25,920.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 3020022234 2 ธันวำคม 2562

76 ยำบัญชียำหลัก 160,835.20      160,835.20     เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 3020022530 2 ธันวำคม 2562

77 ยำบัญชียำหลัก 11,928.60        11,928.60       เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 3020022094 2 ธันวำคม 2562

78 ยำบัญชียำหลัก 17,240.80        17,240.80       เฉพำะเจำะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ้ำกัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62514297 2 ธันวำคม 2562

79 ยำบัญชียำหลัก 2,200.00          2,200.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ้ำกัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62508783 2 ธันวำคม 2562



80 ยำบัญชียำหลัก 6,300.00          6,300.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ้ำกัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62505838 2 ธันวำคม 2562

81 ยำบัญชียำหลัก 4,419.10          4,419.10         เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 5330564020 2 ธันวำคม 2562

82 ยำบัญชียำหลัก 38,220.40        38,220.40       เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 5330649139 2 ธันวำคม 2562

83 ยำบัญชียำหลัก 14,990.70        14,990.70       เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 5330602081 2 ธันวำคม 2562

84 ยำบัญชียำหลัก 74,707.40        74,707.40       เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 5330564488 2 ธันวำคม 2562

85 ยำบัญชียำหลัก 18,832.00        18,832.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 5330473336 2 ธันวำคม 2562

86 ยำบัญชียำหลัก 11,100.00        11,100.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เมดไลน์ จ้ำกัด บริษัท เมดไลน์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1310224502 2 ธันวำคม 2562

87 ยำบัญชียำหลัก 40,260.00        40,260.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เมดไลน์ จ้ำกัด บริษัท เมดไลน์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 131004259 2 ธันวำคม 2562

88 ออกซิเจนเหลว 90,000.00        90,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ลินเด้ จ้ำกัด บริษัท ลินเด้ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 3 ธันวำคม 2562

89 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 68,801.00        68,801.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เทอรูเมอร์ จ้ำกัด บริษัท เทอรูเมอร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 4 ธันวำคม 2562

90 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 16,467.30        16,467.30       เฉพำะเจำะจง บริษัท สำมเอ็ม จ้ำกัด บริษัท สำมเอ็ม จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 4 ธันวำคม 2562

91 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 56,175.00        56,175.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท อินสตรูเม้นท์ จ้ำกัด บริษัท อินสตรูเม้นท์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 4 ธันวำคม 2562

92 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 20,972.00        20,972.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน จ้ำกัด บริษัท จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 4 ธันวำคม 2562

93 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 4,800.00          4,800.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท DHC จ้ำกัด บริษัท DHC จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 4 ธันวำคม 2562

94 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 39,200.00        39,200.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ้ำกัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 4 ธันวำคม 2562

95 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 13,280.00        13,280.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท บีเวอร์ จ้ำกัด บริษัท บีเวอร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 4 ธันวำคม 2562

96 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 64,200.00        64,200.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โควิแดท้นท์ จ้ำกัด บริษัท โควิแดท้นท์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 4 ธันวำคม 2562

97 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 15,000.00        15,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก. วำกัส หจก. วำกัส รำคำต้่ำสุด 4 ธันวำคม 2562

98 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 4,500.00          4,500.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แมอเบสพลัส จ้ำกัด บริษัท แมอเบสพลัส จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 4 ธันวำคม 2562

99 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 6,500.00          6,500.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดีเวลิด์ จ้ำกัด บริษัท ไอดีเวลิด์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 4 ธันวำคม 2562

100 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 17,500.00        17,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 4 ธันวำคม 2562

101 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 15,172.60        15,172.60       เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ำกัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 4 ธันวำคม 2562

102 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 44,200.00        44,200.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ้ำกัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 4 ธันวำคม 2562

103 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 13,136.75        13,136.75       เฉพำะเจำะจง บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอลแคร์ จ้ำกัด บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอลแคร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 4 ธันวำคม 2562

104 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 15,000.00        15,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยก็อส จ้ำกัด บริษัท ไทยก็อส จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 4 ธันวำคม 2562

105 จ้ำงเหมำบุคคล 93,600.00        93,600.00       เฉพำะเจำะจง นำยศิลำนนท์  สุวรรณดี นำยศิลำนนท์  สุวรรณดี รำคำต้่ำสุด 4 ธันวำคม 2562

106 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 36,900.00        36,900.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แอฟฟินิเทค จ้ำกัด บริษัท แอฟฟินิเทค จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 9 ธันวำคม 2562

107 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 99,236.00        99,236.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ้ำกัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 9 ธันวำคม 2562



108 จ้ำงเหมำเคร่ืองปรับอำกำศ 41,350.00        41,350.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน รัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ร้ำน รัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ รำคำต้่ำสุด 069/3407 9 ธันวำคม 2562

109 ซ่อม ค.กำรแพทย์ 8,500.00          8,500.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พิดีเอ เมดิคอล เซอร์วิศ จ้ำกัด บริษัท พิดีเอ เมดิคอล เซอร์วิศ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด IV149/62 9 ธันวำคม 2562

110 จ้ำงเหมำเคร่ืองปรับอำกำศ 12,450.00        12,450.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน รัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ร้ำน รัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ รำคำต้่ำสุด 069/3408 9 ธันวำคม 2562

111 สต๊ิกเกอร์แล็ป 30,000.00        30,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน แม่วังเปเปอร์ฟอร์ม ร้ำน แม่วังเปเปอร์ฟอร์ม รำคำต้่ำสุด 090/62 9 ธันวำคม 2562

112 จ้ำงซ่อมค.กำรแพทย์ 84,000.00        84,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท พีไลฟ์ เมดิคอล จ้ำกัด บริษัท พีไลฟ์ เมดิคอล จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 9 ธันวำคม 2562

113 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 3,300.00          3,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้ำและประปำ ร้ำน ธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้ำและประปำ รำคำต้่ำสุด 040/1952 9 ธันวำคม 2562

114 ยำบัญชียำหลัก 19,200.00        19,200.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท เภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 621104782 9 ธันวำคม 2562

115 ยำบัญชียำหลัก 22,350.00        22,350.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โปล่ีฟำร์ม จ้ำกัด บริษัท โปล่ีฟำร์ม จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 921139613 9 ธันวำคม 2562

116 ยำบัญชียำหลัก 2,460.00          2,460.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โปล่ีฟำร์ม จ้ำกัด บริษัท โปล่ีฟำร์ม จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 921139244 9 ธันวำคม 2562

117 ยำบัญชียำหลัก 11,680.00        11,680.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์เอ็กซ์ จ้ำกัด บริษัท อำร์เอ็กซ์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1947369 9 ธันวำคม 2562

118 ยำบัญชียำหลัก 3,600.00          3,600.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เฮลท์ต้ีมี จ้ำกัด บริษัท เฮลท์ต้ีมี จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 6200075 9 ธันวำคม 2562

119 ยำบัญชียำหลัก 42,000.00        42,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มำดิก้ำ จ้ำกัด บริษัท ฟำร์มำดิก้ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62120028 9 ธันวำคม 2562

120 ยำบัญชียำหลัก 4,600.00          4,600.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มำดิก้ำ จ้ำกัด บริษัท ฟำร์มำดิก้ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62110915 9 ธันวำคม 2562

121 ยำบัญชียำหลัก 4,467.00          4,467.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เกรทเตอร์มำยบำซิน จ้ำกัด บริษัท เกรทเตอร์มำยบำซิน จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 2019020511 9 ธันวำคม 2562

122 ยำบัญชียำหลัก 12,400.00        12,400.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท 2 เอ็ม จ้ำกัด บริษัท 2 เอ็ม จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 90002902 9 ธันวำคม 2562

123 ยำบัญชียำหลัก 51,600.00        51,600.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท 2 เอ็ม จ้ำกัด บริษัท 2 เอ็ม จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 90003026 9 ธันวำคม 2562

124 ยำบัญชียำหลัก 3,800.00          3,800.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท จีไอเอส ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท จีไอเอส ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1902962 9 ธันวำคม 2562

125 ยำบัญชียำหลัก 4,350.00          4,350.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แสงไทย จ้ำกัด บริษัท แสงไทย จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 120258/62 9 ธันวำคม 2562

126 ยำบัญชียำหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เมดิซีนซัพพลำย จ้ำกัด บริษัท เมดิซีนซัพพลำย จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 98206 9 ธันวำคม 2562

127 ยำบัญชียำหลัก 9,630.00          9,630.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โปล่ีฟำร์ม จ้ำกัด บริษัท โปล่ีฟำร์ม จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62040236 9 ธันวำคม 2562

128 ยำบัญชียำหลัก 15,350.00        15,350.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โปล่ีฟำร์ม จ้ำกัด บริษัท โปล่ีฟำร์ม จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62039191 9 ธันวำคม 2562

129 ยำบัญชียำหลัก 12,000.00        12,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท คอสม่ำ จ้ำกัด บริษัท คอสม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด
31119740144
9

9 ธันวำคม 2562

130 ยำบัญชียำหลัก 7,250.00          7,250.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เมดดิไฟว์ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท เมดดิไฟว์ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 6203629 9 ธันวำคม 2562

131 ยำบัญชียำหลัก 12,300.00        12,300.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เมดดิไฟว์ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท เมดดิไฟว์ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 6203624 9 ธันวำคม 2562

132 ยำบัญชียำหลัก 11,556.00        11,556.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮีรอล จ้ำกัด บริษัท ฮีรอล จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1911046 9 ธันวำคม 2562

133 ยำบัญชียำหลัก 3,400.00          3,400.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท นิวไลฟ์ ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62112881 9 ธันวำคม 2562

134 ยำบัญชียำหลัก 5,100.00          5,100.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท นิวไลฟ์ ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62111514 9 ธันวำคม 2562

135 ยำบัญชียำหลัก 9,900.00          9,900.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พำตำร์แลบ จ้ำกัด บริษัท พำตำร์แลบ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 9111361 9 ธันวำคม 2562



136 ยำบัญชียำหลัก 17,000.00        17,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท พำตำร์แลบ จ้ำกัด บริษัท พำตำร์แลบ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 9120207 9 ธันวำคม 2562

137 ยำบัญชียำหลัก 2,490.00          2,490.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มำแลนด์ จ้ำกัด บริษัท ฟำร์มำแลนด์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 191114085 9 ธันวำคม 2562

138 ยำบัญชียำหลัก 3,300.00          3,300.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แอลบีเอส จ้ำกัด บริษัท แอลบีเอส จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 645129 9 ธันวำคม 2562

139 ยำบัญชียำหลัก 5,800.00          5,800.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส พี เอส จ้ำกัด บริษัท เอส พี เอส จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด S114/1923921 9 ธันวำคม 2562

140 ยำบัญชียำหลัก 38,000.00        38,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส พี เอส จ้ำกัด บริษัท เอส พี เอส จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด S114/1923407 9 ธันวำคม 2562

141 ยำบัญชียำหลัก 10,100.00        10,100.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส พี เอส จ้ำกัด บริษัท เอส พี เอส จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด S114/1923228 9 ธันวำคม 2562

142 ยำบัญชียำหลัก 39,400.00        39,400.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส พี เอส จ้ำกัด บริษัท เอส พี เอส จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด S114/1923358 9 ธันวำคม 2562

143 ยำบัญชียำหลัก 6,912.20          6,912.20         เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ เอสวิชช่ัน จ้ำกัด บริษัท เจ เอสวิชช่ัน จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 100249035 9 ธันวำคม 2562

144 ยำบัญชียำหลัก 74,097.50        74,097.50       เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1191110348 9 ธันวำคม 2562

145 ยำบัญชียำหลัก 18,190.00        18,190.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1191201702 9 ธันวำคม 2562

146 ยำบัญชียำหลัก 30,620.00        30,620.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีเมนฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด บริษัท ทีเมนฟำร์มำซูติคอล จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 6212000380 9 ธันวำคม 2562

147 ยำบัญชียำหลัก 171,132.86      171,132.86     เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 3020022231 9 ธันวำคม 2562

148 ยำบัญชียำหลัก 1,360.00          1,360.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด บริษัท องค์กำรเภสัชกรรม จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 3020022227 9 ธันวำคม 2562

149 ยำบัญชียำหลัก 5,564.00          5,564.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท บี เอ็ล เอช จ้ำกัด บริษัท บี เอ็ล เอช จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1062026562 9 ธันวำคม 2562

150 ยำบัญชียำหลัก 5,136.00          5,136.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท บี เอ็ล เอช จ้ำกัด บริษัท บี เอ็ล เอช จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 106202520 9 ธันวำคม 2562

151 ยำบัญชียำหลัก 5,136.00          5,136.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท บี เอ็ล เอช จ้ำกัด บริษัท บี เอ็ล เอช จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1062026152 9 ธันวำคม 2562

152 ยำบัญชียำหลัก 42,714.40        42,714.40       เฉพำะเจำะจง บริษัท บี เอ็ล เอช จ้ำกัด บริษัท บี เอ็ล เอช จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1062025819 9 ธันวำคม 2562

153 ยำบัญชียำหลัก 3,388.00          3,388.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูโทรเป้ียน จ้ำกัด บริษัท ยูโทรเป้ียน จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 6204578 9 ธันวำคม 2562

154 ยำบัญชียำหลัก 2,300.00          2,300.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูโทรเป้ียน จ้ำกัด บริษัท ยูโทรเป้ียน จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1909567 9 ธันวำคม 2562

155 ยำบัญชียำหลัก 8,800.00          8,800.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูโทรเป้ียน จ้ำกัด บริษัท ยูโทรเป้ียน จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 6204082 9 ธันวำคม 2562

156 ยำบัญชียำหลัก 2,500.00          2,500.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูโทรเป้ียน จ้ำกัด บริษัท ยูโทรเป้ียน จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1910560 9 ธันวำคม 2562

157 ยำบัญชียำหลัก 27,000.00        27,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูโทรเป้ียน จ้ำกัด บริษัท ยูโทรเป้ียน จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 6204544 9 ธันวำคม 2562

158 ยำบัญชียำหลัก 6,111.84          6,111.84         เฉพำะเจำะจง บริษัท อุยเฮง จ้ำกัด บริษัท อุยเฮง จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 2019003473 9 ธันวำคม 2562

159 ยำบัญชียำหลัก 2,448.00          2,448.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สหกำรแพทย์ จ้ำกัด บริษัท สหกำรแพทย์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 8080109348 9 ธันวำคม 2562

160 ยำบัญชียำหลัก 23,291.76        23,291.76       เฉพำะเจำะจง บริษัท สหกำรแพทย์ จ้ำกัด บริษัท สหกำรแพทย์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 9110202420 9 ธันวำคม 2562

161 ยำบัญชียำหลัก 5,681.70          5,681.70         เฉพำะเจำะจง บริษัท สหกำรแพทย์ จ้ำกัด บริษัท สหกำรแพทย์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 9110199574 9 ธันวำคม 2562

162 ยำบัญชียำหลัก 2,300.00          2,300.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสทีชัพพลำย จ้ำกัด บริษัท เอสทีชัพพลำย จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 483 9 ธันวำคม 2562

163 ยำบัญชียำหลัก 38,500.00        38,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสทีชัพพลำย จ้ำกัด บริษัท เอสทีชัพพลำย จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 62/056 9 ธันวำคม 2562



164 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 24,507.00        24,507.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ไซแอนด์เมด จ้ำกัด บริษัท ไซแอนด์เมด จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 11 ธันวำคม 2562

165 ค.ไฟฟ้ำและวิทยุ 5,990.00          5,990.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จ้ำกัด บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 11 ธันวำคม 2562

166 ฟันเทียม 149,976.00      149,976.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ๊กซำ ซีแลม จ้ำกัด บริษัท เอ๊กซำ ซีแลม จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด cmbi-1910-000399 11 ธันวำคม 2562

167 วัสดุทันตกรรม 4,000.00          4,000.00         เฉพำะเจำะจง บรษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ้ำกัด บรษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 186211254 11 ธันวำคม 2562

168 วัสดุทันตกรรม 5,715.00          5,715.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ้ำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 142110373 11 ธันวำคม 2562

169 วัสดุทันตกรรม 1,500.00          1,500.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท วี อำร์ พี เด้นท์ จ้ำกัด บริษัท วี อำร์ พี เด้นท์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1911-A1634 11 ธันวำคม 2562

170 วัสดุทันตกรรม 8,455.00          8,455.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช(1988) จ้ำกัด บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช(1988) จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด IV1911103129 11 ธันวำคม 2562

171 วัสดุทันตกรรม 6,000.00          6,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โพสเอลท์แคร์ จ้ำกัด บริษัท โพสเอลท์แคร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 77229 11 ธันวำคม 2562

172 จ้ำงเหมำออกแบบ 150,000.00      150,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท อัลเจนเทค จ้ำกัด บริษัท อัลเจนเทค จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 11 ธันวำคม 2562

173 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 24,000.00        24,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท MDC ประเทศไทย จ้ำกัด บริษัท MDC ประเทศไทย จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 11 ธันวำคม 2562

174 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 21,000.00        21,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ้ำกัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด EX-IV6212-088 11 ธันวำคม 2562

175 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 13,200.00        13,200.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แอฟฟินิเทค จ้ำกัด บริษัท แอฟฟินิเทค จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด D62-02149 11 ธันวำคม 2562

176 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 59,500.00        59,500.00       เฉพำะเจำะจง บรษัท เฟร์ิมเมอร์ จ้ำกัด บรษัท เฟร์ิมเมอร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด INV 622-0246 11 ธันวำคม 2562

177 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 87,048.00        87,048.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ้ำกัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด EX-IV 6212-082 11 ธันวำคม 2562

178 จ้ำงเหมำจ้ำกัดรังผ้ึง 600.00             600.00            เฉพำะเจำะจง นำยวิรัตน์ เมำลี นำยวิรัตน์ เมำลี รำคำต้่ำสุด 1/1 13 ธันวำคม 2562

179 น้้ำกล่ัน 2,500.00          2,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้้ำด่ืมดิวดรอป ร้ำนน้้ำด่ืมดิวดรอป รำคำต้่ำสุด 2/22 13 ธันวำคม 2562

180 จ้ำงเหมำท้ำตรำยำง 2,550.00          2,550.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนรักกันโฆษณำ ร้ำนรักกันโฆษณำ รำคำต้่ำสุด 13 ธันวำคม 2562

181 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 16,200.00        16,200.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัมเมอร์ จ้ำกัด บริษัท ทรัมเมอร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 13 ธันวำคม 2562

182 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 57,473.50        57,473.50       เฉพำะเจำะจง บริษัท MBD บริษัท MBD รำคำต้่ำสุด 13 ธันวำคม 2562

183 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 10,000.00        10,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ลำนนำอินดัสเตรียส แก๊ส จ้ำกัด บริษัท ลำนนำอินดัสเตรียส แก๊ส จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 13 ธันวำคม 2562

184 ซ่อมค.กำรแพทย์ 16,000.00        16,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เทคเอช จ้ำกัด บริษัท เทคเอช จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 13 ธันวำคม 2562

185 เคร่ืองส้ำรองไฟ 12,000.00        12,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท สมำร์ทโซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ้ำกัด บริษัท สมำร์ทโซลูช่ันคอมพิวเตอร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 13 ธันวำคม 2562

186 วัสดุส้ำนักงำน 44,050.00        44,050.00       เฉพำะเจำะจง หจก. น้้ำล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้้ำล้อมเคหะภัณฑ์ รำคำต้่ำสุด 13 ธันวำคม 2562

187 จ้ำงซ่อม ค.กำรแพทญ์ 22,314.29        22,314.29       เฉพำะเจำะจง บริษัท น้ำวิฒน์กำรช่ำง (1992) จ้ำกัด บริษัท น้ำวิฒน์กำรช่ำง (1992) จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 13 ธันวำคม 2562

188 วัสดส้ำนักงำน 8,200.00          8,200.00         เฉพำะเจำะจง หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล รำคำต้่ำสุด 6212-004 13 ธันวำคม 2562

189 วัสดุส้ำนักงำน 1,720.00          1,720.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท น้ำวิฒน์กำรช่ำง (1992) จ้ำกัด บริษัท น้ำวิฒน์กำรช่ำง (1992) จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 13 ธันวำคม 2562

190 จ้ำงท้ำป้ำย 48,899.00        48,899.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ชำยน์เนจกรุ๊ป หจก. ชำยน์เนจกรุ๊ป รำคำต้่ำสุด 13 ธันวำคม 2562

191 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 12,241.00        12,241.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน เตียเฮงฮง ร้ำน เตียเฮงฮง รำคำต้่ำสุด
133/9910-
6611

16 ธันวำคม 2562



192 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 4,292.00          4,292.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน มำนิตย์ ร้ำน มำนิตย์ รำคำต้่ำสุด 102/228 16 ธันวำคม 2562

193 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 7,690.00          7,690.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ล้ำปำงคลีน ร้ำน ล้ำปำงคลีน รำคำต้่ำสุด 019/0927 16 ธันวำคม 2562

194 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 30,000.00        30,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เมดีส บริษัท เมดีส รำคำต้่ำสุด 16 ธันวำคม 2562

195 ดอกไม้ 6,160.00          6,160.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ๊ิกฟำวเดอร์ ร้ำน บ๊ิกฟำวเดอร์ รำคำต้่ำสุด 16 ธันวำคม 2562

196 วัสดส้ำนักงำน 33,355.50        33,355.50       เฉพำะเจำะจง ร้ำน รัตนำพันธ์ ร้ำน รัตนำพันธ์ รำคำต้่ำสุด IV6206169 16 ธันวำคม 2562

197 วัสดงำนบ้ำนงำนครัว 18,041.50        18,041.50       เฉพำะเจำะจง บริษัท อัยยำ อินเตอร์เทรดด้ิง จ้ำกัด บริษัท อัยยำ อินเตอร์เทรดด้ิง จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด IV6202049 16 ธันวำคม 2562

198 วัสดุทันตกรรม 6,000.00          6,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จ้ำกัด บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 16 ธันวำคม 2562

199 วัสดุทันตกรรม 6,415.72          6,415.72         เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 16 ธันวำคม 2562

200 สต๊ิกเกอร์จ่ำยกลำง 20,000.00        20,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน แม่วังเปเปอร์ฟอร์ม ร้ำน แม่วังเปเปอร์ฟอร์ม รำคำต้่ำสุด 16 ธันวำคม 2562

201 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 88,500.00        88,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ้ำกัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด EX-IV6212-124 16 ธันวำคม 2562

202 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 30,000.00        30,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จ้ำกัด บริษัท ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 5330647888A 16 ธันวำคม 2562

203 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 33,408.00        33,408.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แล็บมำสเตอร์แอดวำนซ์ จ้ำกัด บริษัท แล็บมำสเตอร์แอดวำนซ์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด IV6212-0230 16 ธันวำคม 2562

204 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 15,000.00        15,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท วิสคอม เมดิคอล จ้ำกัด บริษัท วิสคอม เมดิคอล จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด IV6212011 16 ธันวำคม 2562

205 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 53,000.00        53,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ้ำกัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด INV6212-0425 16 ธันวำคม 2562

206 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 18,345.00        18,345.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ้ำกัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด EX-IV6212-085 16 ธันวำคม 2562

207 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 30,000.00        30,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท CKC เมดิคอล บริษัท CKC เมดิคอล รำคำต้่ำสุด 19 ธันวำคม 2562

208 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 44,030.50        44,030.50       เฉพำะเจำะจง บริษัท เทอร์รูโม่ จ้ำกัด บริษัท เทอร์รูโม่ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 20 ธันวำคม 2562

209 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 11,600.00        11,600.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท บีเวอร์ จ้ำกัด บริษัท บีเวอร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 20 ธันวำคม 2562

210 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 15,450.00        15,450.00       เฉพำะเจำะจง หจก. วี อำร์ พี เด้นท์ จ้ำกัด หจก. วี อำร์ พี เด้นท์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 20 ธันวำคม 2562

211 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 28,225.00        28,225.00       เฉพำะเจำะจง หจก. อินสทรูเม้นท์ จ้ำกัด หจก. อินสทรูเม้นท์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 20 ธันวำคม 2562

212 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 500.00             500.00            เฉพำะเจำะจง นำยสมบูรณ์ ธรรมกันธร นำยสมบูรณ์ ธรรมกันธร รำคำต้่ำสุด 1/12 20 ธันวำคม 2562

213 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 70,000.00        70,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีไวท์ จ้ำกัด บริษัท ดีไวท์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 20 ธันวำคม 2562

214 จ้ำงเหมำลับกรรไกร 605.00             605.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน A ลับคม ร้ำน A ลับคม รำคำต้่ำสุด 1/10-11 20 ธันวำคม 2562

215 รองเท้ำบู๊ท 398.00             398.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน ติดฟ้ำพำนิช ร้ำน ติดฟ้ำพำนิช รำคำต้่ำสุด 20/0954 20 ธันวำคม 2562

216 วัสดุก่อสร้ำง 750.00             750.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน เกำะคำกำรช่ำง ร้ำน เกำะคำกำรช่ำง รำคำต้่ำสุด 20 ธันวำคม 2562

217 วัสดุส้ำนักงำน 1,200.00          1,200.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซีดอแอล ร้ำน ซีดอแอล รำคำต้่ำสุด 1/7 20 ธันวำคม 2562

218 ซ่อม ค. อ่ืน 850.00             850.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จ้ำกัด บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 20 ธันวำคม 2562

219 ซ่อมค.ไฟฟ้ำและวิทยุ 650.00             650.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จ้ำกัด บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 20 ธันวำคม 2562



220 ซ่อมค.กำรแพทย์ 1,935.00          1,935.00         เฉพำะเจำะจง หจก. เจียวพำนิช หจก. เจียวพำนิช รำคำต้่ำสุด 20 ธันวำคม 2562

221 วัสดุก่อสร้ำง 4,400.00          4,400.00         เฉพำะเจำะจง หจก. ล้ำปำงชัยยำ หจก. ล้ำปำงชัยยำ รำคำต้่ำสุด 20 ธันวำคม 2562

222 จ้ำงเหมำบุคคล 96,390.00        96,390.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐณิชำ ค้ำมูลตำ นำงสำวณัฐณิชำ ค้ำมูลตำ รำคำต้่ำสุด 20 ธันวำคม 2562

223 จ้ำงเหมำบุคคล 190,170.00      190,170.00     เฉพำะเจำะจง นำงสำวธนพร  จะวะนะ นำงสำวธนพร  จะวะนะ รำคำต้่ำสุด 20 ธันวำคม 2562

224 จ้ำงเหมำบุคคล 190,170.00      190,170.00     เฉพำะเจำะจง นำงสำวรุ่งพิชำ  อุตโม นำงสำวรุ่งพิชำ  อุตโม รำคำต้่ำสุด 20 ธันวำคม 2562

225 จ้ำงเหมำบุคคล 86,580.00        86,580.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุพรรษำ รำชเสนำ นำงสำวสุพรรษำ รำชเสนำ รำคำต้่ำสุด 20 ธันวำคม 2562

226 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 46,200.00        46,200.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ไซแอนด์เมด จ้ำกัด บริษัท ไซแอนด์เมด จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 23 ธันวำคม 2562

227 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 14,925.00        14,925.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ้ำกัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 23 ธันวำคม 2562

228 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 5,400.00          5,400.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท อิสโก้ บริษัท อิสโก้ รำคำต้่ำสุด 23 ธันวำคม 2562

229 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 13,330.00        13,330.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอคอทตอน จ้ำกัด บริษัท ไบโอคอทตอน จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 23 ธันวำคม 2562

230 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 14,100.00        14,100.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท กวีทรัพย์ จ้ำกัด บริษัท กวีทรัพย์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 23 ธันวำคม 2562

231 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 3,210.00          3,210.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเร๊กซ์ จ้ำกัด บริษัท โอเร๊กซ์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 23 ธันวำคม 2562

232 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,600.00          1,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยเสริฐ กำนัน นำยเสริฐ กำนัน รำคำต้่ำสุด 2/15 23 ธันวำคม 2562

233 วัสดุอ่ืน 550.00             550.00            เฉพำะเจำะจง  ร้ำน ต้ังไฮ้ง้วน  ร้ำน ต้ังไฮ้ง้วน รำคำต้่ำสุด 06/0294 23 ธันวำคม 2562

234 อำหำร เดือน มกรำคม 486,266.00      486,266.00     เฉพำะเจำะจง นำยสมพล บำรมีกุล นำยสมพล บำรมีกุล รำคำต้่ำสุด 23 ธันวำคม 2562

235 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 91,725.00        91,725.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ้ำกัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด INV6212-0425 23 ธันวำคม 2562

236 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 36,900.00        36,900.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แอฟฟินิเทค จ้ำกัด บริษัท แอฟฟินิเทค จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด D62-02226 23 ธันวำคม 2562

237 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 75,500.00        75,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ำกัด บริษัท ไบโอเซน จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด SN 1912-061 23 ธันวำคม 2562

238 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 24,610.00        24,610.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด 1164788862 23 ธันวำคม 2562

239 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 7,200.00          7,200.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติค จ้ำกัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติค จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด SN 1912-041 23 ธันวำคม 2562



240 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 99,236.00        99,236.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ้ำกัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ้ำกัด รำคำต้่ำสุด INV6212-0417 23 ธันวำคม 2562

241 จ้ำงเหมำท้ำตรำยำง 2,350.00          2,350.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน รักกันโฆษณำ ร้ำน รักกันโฆษณำ รำคำต้่ำสุด 24 ธันวำคม 2562

242 วัสดุก่อสร้ำง 2,950.00          2,950.00         เฉพำะเจำะจง หจก. ล้ำปำงชัยยำก่อสร้ำง หจก. ล้ำปำงชัยยำก่อสร้ำง รำคำต้่ำสุด 24 ธันวำคม 2562

243 วัสดุส้ำนักงำน 2,520.00          2,520.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน รัตนำพันธ์ ร้ำน รัตนำพันธ์ รำคำต้่ำสุด 25 ธันวำคม 2562

244 บ้ำรุงค.งำนบ้ำนงำนครัว 1,300.00          1,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ต้ังไฮ้ง้วน ร้ำน ต้ังไฮ้ง้วน รำคำต้่ำสุด 25 ธันวำคม 2562

245 วัสดุส้ำนักงำน 172.00             172.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน รัตนำพันธ์ ร้ำน รัตนำพันธ์ รำคำต้่ำสุด 25 ธันวำคม 2562

246 จ้ำงเหมำท้ำป้ำย 480.00             480.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน เลเซอร์ล้ำปำงอิงคเจท ร้ำน เลเซอร์ล้ำปำงอิงคเจท รำคำต้่ำสุด 25 ธันวำคม 2562

247 จ้ำงบ้ำรุง เคร่ืองปรับอำกำศ 1,800.00          1,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน รัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ร้ำน รัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ รำคำต้่ำสุด 25 ธันวำคม 2562

248 จ้ำงบ้ำรุง เคร่ืองปรับอำกำศ 500.00             500.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน รัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ร้ำน รัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ รำคำต้่ำสุด 25 ธันวำคม 2562

249 จ้ำงบ้ำรุง เคร่ืองปรับอำกำศ 850.00             850.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน รัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ร้ำน รัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ รำคำต้่ำสุด 069/3410 25 ธันวำคม 2562

250 จ้ำงบ้ำรุง เคร่ืองปรับอำกำศ 1,900.00          1,900.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน รัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ร้ำน รัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ รำคำต้่ำสุด 069/3409 26 ธันวำคม 2562

251 จ้ำงบ้ำรุง เคร่ืองปรับอำกำศ 950.00             950.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน รัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ ร้ำน รัษฎำกำรไฟฟ้ำ-แอร์ รำคำต้่ำสุด 069/3412 26 ธันวำคม 2562

252 วัสดไฟฟ้ำ 850.00             850.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน ธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้ำและประปำ ร้ำน ธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้ำและประปำ รำคำต้่ำสุด 040/1961 26 ธันวำคม 2562

253 จ้ำงเหมำติดต้ัง 1,605.00          1,605.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ร้ำน รำคำต้่ำสุด 26 ธันวำคม 2562

254 ไขไก่ 36,000.00        36,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยถนอมสิทธิ  ทองอ้ำไพ นำยถนอมสิทธิ  ทองอ้ำไพ รำคำต้่ำสุด 27 ธันวำคม 2562

255 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,960.00        10,960.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน อุดมกันทำมำศ ร้ำน อุดมกันทำมำศ รำคำต้่ำสุด 27 ธันวำคม 2562

256 บ้ำรุง ค. กำรแพทย์ 32,000.00        32,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซี.เอ็ม.ที.เซอร์วิส ร้ำน ซี.เอ็ม.ที.เซอร์วิส รำคำต้่ำสุด 06/45 27 ธันวำคม 2562

257 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 11,400.00        11,400.00       เฉพำะเจำะจง นำยเธียรศักด์ิ  โลณะปำลวงษ์ นำยเธียรศักด์ิ  โลณะปำลวงษ์ รำคำต้่ำสุด 002/0010 27 ธันวำคม 2562



258 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 31,343.00        31,343.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้ำและประปำ ร้ำน ธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้ำและประปำ รำคำต้่ำสุด 27 ธันวำคม 2562

259 วัสดุส้ำนักงำน 650.00             650.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน รัตนำพันธ์ ร้ำน รัตนำพันธ์ รำคำต้่ำสุด 27 ธันวำคม 2562


