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1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 91,725.00        91,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV6301-0703 2 มกราคม 2563

2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 92,750.00        92,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV 6301-0390 2 มกราคม 2563

3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 75,500.00        75,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด ราคาต  าสุด SN2001-034 2 มกราคม 2563

4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22,500.00        22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จ ากัด บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จ ากัด ราคาต  าสุด 016.01.63 2 มกราคม 2563

5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 59,500.00        59,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV 6301-0387 2 มกราคม 2563

6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 40,680.00        40,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติค จ ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติค จ ากัด ราคาต  าสุด SN 6301-057 2 มกราคม 2563

7 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 41,000.00        41,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด ราคาต  าสุด D63-00047 2 มกราคม 2563

8 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 95,615.00        95,615.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV 6301-0101 2 มกราคม 2563

9 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 99,000.00        99,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ  จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ  จ ากัด ราคาต  าสุด EX-IV6301-035 2 มกราคม 2563

10 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 92,706.00        92,706.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริ มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟริ มเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV 6301-0393 2 มกราคม 2563

11 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 96,024.00        96,024.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต  าสุด EX-IV6301-110 2 มกราคม 2563

12 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 91,365.00        91,365.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟริ มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟริ มเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV6301-0700 2 มกราคม 2563

13 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 88,388.00        88,388.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต  าสุด EX-IV6301-174 2 มกราคม 2563

14 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. โพร์สตาร์ โอ เอ จ ากัด หจก. โพร์สตาร์ โอ เอ จ ากัด ราคาต  าสุด 155/073 2 มกราคม 2563

15 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11,840.00        11,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด IV6301-0663 2 มกราคม 2563

16 ยาบัญชียาหลัก 21,364.00        21,364.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น ที เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น ที เฮลท์ แคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 2 มกราคม 2563

17 ยาบัญชียาหลัก 26,800.00        26,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ บริษัท มาสุ ราคาต  าสุด 179129 2 มกราคม 2563

18 ยาบัญชียาหลัก 78,000.00        78,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด ราคาต  าสุด 19/1912440 2 มกราคม 2563

19 ยาบัญชียาหลัก 150,209.40      150,209.40     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3020023901 2 มกราคม 2563

20 ยาบัญชียาหลัก 109,284.50      109,284.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3020024051 2 มกราคม 2563

21 ยาบัญชียาหลัก 25,680.00        25,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโดไซน่าเฮลท์แคร์ บริษัท อินโดไซน่าเฮลท์แคร์ ราคาต  าสุด 19/200239 2 มกราคม 2563

22 ยาบัญชียาหลัก 6,200.00          6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ็น บี จ ากัด บริษัท เอ เอ็น บี จ ากัด ราคาต  าสุด 8370286078 2 มกราคม 2563

23 ยาบัญชียาหลัก 5,200.00          5,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด ราคาต  าสุด 6212517 2 มกราคม 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
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24 ยาบัญชียาหลัก 31,205.10        31,205.10       เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์ จ ากัด บริษัท สหแพทย์ จ ากัด ราคาต  าสุด 9110208330 2 มกราคม 2563

25 ยาบัญชียาหลัก 72,588.80        72,588.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 2 มกราคม 2563

26 ยาบัญชียาหลัก 14,256.00        14,256.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาติการ์ จ ากัด บริษัท ฟาร์มาติการ์ จ ากัด ราคาต  าสุด 191218041 2 มกราคม 2563

27 ยาบัญชียาหลัก 3,900.00          3,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พาต้าแล็บ จ ากัด บริษัท พาต้าแล็บ จ ากัด ราคาต  าสุด 9121295 2 มกราคม 2563

28 ยาบัญชียาหลัก 32,370.00        32,370.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอลส์ จ ากัด บริษัท เอส พี เอส เมดิคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด SII4/2000170 2 มกราคม 2563

29 ยาบัญชียาหลัก 49,600.00        49,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอนฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท โมเดอนฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 63010300 2 มกราคม 2563

30 ยาบัญชียาหลัก 12,600.00        12,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด ราคาต  าสุด 126000 2 มกราคม 2563

31 ยาบัญชียาหลัก 4,350.00          4,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอนเมนู จ ากัด บริษัท โมเดอนเมนู จ ากัด ราคาต  าสุด 621239 2 มกราคม 2563

32 ยาบัญชียาหลัก 102,251.88      102,251.88     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 1164896002 2 มกราคม 2563

33 ยาบัญชียาหลัก 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกร จ ากัด บริษัท แก้วมังกร จ ากัด ราคาต  าสุด 62120625 2 มกราคม 2563

34 ยาบัญชียาหลัก 189,400.00      189,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแอนด์วี จ ากัด บริษัท วีแอนด์วี จ ากัด ราคาต  าสุด 630030183 2 มกราคม 2563

35 ยาบัญชียาหลัก 9,900.00          9,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ (1979) จ ากัด ราคาต  าสุด 621210071 2 มกราคม 2563

36 ยาบัญชียาหลัก 3,700.00          3,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท 2 เอ็ม(เมดเมเกอร์) จ ากัด บริษัท 2 เอ็ม(เมดเมเกอร์) จ ากัด ราคาต  าสุด 0035547 2 มกราคม 2563

37 ยาบัญชียาหลัก 24,000.00        24,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า จ ากัด บริษัท คอสม่า จ ากัด ราคาต  าสุด
31129740072
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2 มกราคม 2563

38 ยาบัญชียาหลัก 6,420.00          6,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า จ ากัด บริษัท แคสป้า จ ากัด ราคาต  าสุด 62120333 2 มกราคม 2563

39 ยาบัญชียาหลัก 8,780.00          8,780.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 62102004204 2 มกราคม 2563

40 ยาบัญชียาหลัก 5,700.00          5,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด ราคาต  าสุด 200113057 2 มกราคม 2563

41 ยาบัญชียาหลัก 4,450.00          4,450.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด ราคาต  าสุด 6301/0114 2 มกราคม 2563

42 ยาบัญชียาหลัก 8,600.00          8,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มิน่า จ ากัด บริษัท ฟาร์มิน่า จ ากัด ราคาต  าสุด 6330293 2 มกราคม 2563

43 ยาบัญชียาหลัก 82,666.00        82,666.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด ราคาต  าสุด 9301142 2 มกราคม 2563

44 ยาบัญชียาหลัก 20,300.00        20,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร์มา ซูติคอลส์ จ ากัด บริษัท เบอลินฟาร์มา ซูติคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 2 มกราคม 2563

45 ยาบัญชียาหลัก 45,766.00        45,766.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 2020010851 2 มกราคม 2563

46 ยาบัญชียาหลัก 229,094.00      229,094.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3020023962 2 มกราคม 2563

47 ยาบัญชียาหลัก 15,650.40        15,650.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมดฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรีเมดฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 630100355 2 มกราคม 2563

48 ยาบัญชียาหลัก 22,680.00        22,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 630101663 2 มกราคม 2563

49 ยาบัญชียาหลัก 36,000.00        36,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พาร์ต้าแลบ จ ากัด บริษัท พาร์ต้าแลบ จ ากัด ราคาต  าสุด 0010022 2 มกราคม 2563

50 ยาบัญชียาหลัก 36,380.00        36,380.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 5447912264 2 มกราคม 2563

51 ยาบัญชียาหลัก 36,500.00        36,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีดรัก แลบบอราทอรี ส์ จ ากัด บริษัท ทีพีดรัก แลบบอราทอรี ส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 078580 2 มกราคม 2563



52 ยาบัญชียาหลัก 11,079.20        11,079.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลี ฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลี ฟาร์ม จ ากัด ราคาต  าสุด 62042343 2 มกราคม 2563

53 ยาบัญชียาหลัก 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท กลุ่มเงินทุนหนุนเวียนยาเสพติด บริษัท กลุ่มเงินทุนหนุนเวียนยาเสพติด ราคาต  าสุด 2 มกราคม 2563

54 ยาบัญชียาหลัก 82,989.20        82,989.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 2 มกราคม 2563

55 ยาบัญชียาหลัก 3,638.00          3,638.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอล เอช เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท บี แอล เอช เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 1063000129 2 มกราคม 2563

56 ยาบัญชียาหลัก 21,300.00        21,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 921143343 2 มกราคม 2563

57 ยาบัญชียาหลัก 9,440.00          9,440.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์ แคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 46407 2 มกราคม 2563

58 ยาบัญชียาหลัก 19,800.00        19,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนดต้า เมดิแคร์ จ ากัด บริษัท แอตแลนดต้า เมดิแคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 63010247 2 มกราคม 2563

59 ยาบัญชียาหลัก 11,520.00        11,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จ ากัด บริษัท ซีฟาม จ ากัด ราคาต  าสุด 0040/63 2 มกราคม 2563

60 ยาบัญชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มิลาโน จ ากัด บริษัท มิลาโน จ ากัด ราคาต  าสุด 5765/2125 2 มกราคม 2563

61 น้ ากลั น 1,600.00          1,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าดื มนิวสตาร์ ร้านน้ าดื มนิวสตาร์ ราคาต  าสุด 2 มกราคม 2563

62 วัสดุงานบ้านงานครัว 37,050.00        37,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากัด ราคาต  าสุด 63/01/02773 2 มกราคม 2563

63 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 3 มกราคม 2563

64 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 70,000.00        70,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั น จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั น จ ากัด ราคาต  าสุด 3 มกราคม 2563

65 วัสดุก่อสร้าง 750.00             750.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเกาะคาอลูมิเนียม ร้านเกาะคาอลูมิเนียม ราคาต  าสุด 31/1543 3 มกราคม 2563

66 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,232.00          2,232.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด IV6300083 3 มกราคม 2563

67 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัมเมอร์ จ ากัด บริษัท ทรัมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด IV191204898 8 มกราคม 2563

68 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,840.00        12,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท จอนห์สัน แอนด์ จอนหืสัน จ ากัด บริษัท จอนห์สัน แอนด์ จอนหืสัน จ ากัด ราคาต  าสุด 975485426 8 มกราคม 2563

69 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด IV 063000265 8 มกราคม 2563

70 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,150.00          6,150.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากัด บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV6301-0107 8 มกราคม 2563

71 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,500.00        17,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 5330895723 8 มกราคม 2563

72 ยาบัญชียาหลัก 14,925.00        14,925.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต  าสุด BL63-01/508 8 มกราคม 2563

73 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 31,667.00        31,667.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอลแคร์ จ ากัด บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอลแคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 8103010380 8 มกราคม 2563

74 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด IV6301-0276 8 มกราคม 2563

75 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 47,080.00        47,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรูโม่ จ ากัด บริษัท โทรูโม่ จ ากัด ราคาต  าสุด 5330968681 8 มกราคม 2563

76 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 28,670.00        28,670.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด ราคาต  าสุด SM63/127327 8 มกราคม 2563

77 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,400.00        14,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. โพร์สตาร์ โอ เอ จ ากัด หจก. โพร์สตาร์ โอ เอ จ ากัด ราคาต  าสุด 155/065 8 มกราคม 2563

78 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 22,800.00        22,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก็อส จ ากัด บริษัท ไทยก็อส จ ากัด ราคาต  าสุด IV6300841 8 มกราคม 2563

79 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 72,677.50        72,677.50       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป ราคาต  าสุด 8 มกราคม 2563



80 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,530.00        30,530.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์เมดิคอลอินดรัสทร้ี จ ากัด บริษัท บีเวอร์เมดิคอลอินดรัสทร้ี จ ากัด ราคาต  าสุด 630229 8 มกราคม 2563

81 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,445.00        14,445.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สามเอ็ม จ ากัด บริษัท สามเอ็ม จ ากัด ราคาต  าสุด 8 มกราคม 2563

82 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,457.00          5,457.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 8 มกราคม 2563

83 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,240.00        17,240.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสโก้ จ ากัด บริษัท อิสโก้ จ ากัด ราคาต  าสุด 630012 8 มกราคม 2563

84 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 20-01-4408 8 มกราคม 2563

85 วัสดุทันตกรรม 6,259.50          6,259.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 5705438531 8 มกราคม 2563

86 วัสดุทันตกรรม 26,700.00        26,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 5705521680 8 มกราคม 2563

87 วัสดุทันตกรรม 1,820.00          1,820.00         เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ราคาต  าสุด 49254/620009600 8 มกราคม 2563

88 ใบคล้องถุงเลือด 2,550.00          2,550.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อิสรัตน์  เมดิคอล หจก. อิสรัตน์  เมดิคอล ราคาต  าสุด 8 มกราคม 2563

89 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 8 มกราคม 2563

90 จ้างเหมาตรวจสอบระบบน้ า 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง ราคาต  าสุด 8 มกราคม 2563

91 วัสดุส านักงาน 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 8 มกราคม 2563

92 จ้างเหมาติดต้ังมอเตอร์ 3,900.00          3,900.00         เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธ์ิ  อ่อนหวาน นายณรงค์ฤทธ์ิ  อ่อนหวาน ราคาต  าสุด 8 มกราคม 2563

93 ครุภัณฑ์การเกษตร 15,526.00        15,526.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต  าสุด 133/6621 8 มกราคม 2563

94 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,850.00          3,850.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 8 มกราคม 2563

95 วัสดุบริโภค 1,640.00          1,640.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์ ร้านมานิตย์ ราคาต  าสุด 102/230 8 มกราคม 2563

96 ซ่อมค.การแพทย์ 2,195.64          2,195.64         เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด ราคาต  าสุด SS6210126 10 มกราคม 2563

97 จ้างท าป้าย 360.00             360.00            เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางเลเซอร์อิงค์เจ๊ท ร้านล าปางเลเซอร์อิงค์เจ๊ท ราคาต  าสุด 018/0861 10 มกราคม 2563

98 วัสดุทันตกรรม 32,241.60        32,241.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโก้ เดนทอล แอนด์ เคมีคอล จ ากัด บริษัท ทีโก้ เดนทอล แอนด์ เคมีคอล จ ากัด ราคาต  าสุด L061871 10 มกราคม 2563

99 ฟันเทียม 149,672.00      149,672.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด ราคาต  าสุด 10 มกราคม 2563

100 วัสดุทันตกรรม 6,259.50          6,259.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 5705438531 10 มกราคม 2563

101 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 35,800.00        35,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด ราคาต  าสุด INV 6301-0121 10 มกราคม 2563

102 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11,880.00        11,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด ราคาต  าสุด 10 มกราคม 2563

103 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24,610.00        24,610.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุด 10 มกราคม 2563

104 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,250.00          7,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ เมด ลาบบอราทอรี  จ ากัด บริษัท ไอ เมด ลาบบอราทอรี  จ ากัด ราคาต  าสุด 10 มกราคม 2563

105 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 91,725.00        91,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV 6301-0097 10 มกราคม 2563

106 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3,927.50          3,927.50         เฉพาะเจาะจง ร้าน ตาหวานก็อปป้ี ร้าน ตาหวานก็อปป้ี ราคาต  าสุด 10 มกราคม 2563

107 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16,052.40        16,052.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด ราคาต  าสุด INV-20-0098 10 มกราคม 2563



108 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 89,100.00        89,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด ราคาต  าสุด INV-20-0117 10 มกราคม 2563

109 วัสดุบริโภค 440.00             440.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต  าสุด 122/35 10 มกราคม 2563

110 ซ่อมค.ยานพาหนะ ผ.1320 1,412.00          1,412.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล ราคาต  าสุด 148/7384 10 มกราคม 2563

111 ค.ส านักงาน 46,300.00        46,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 13 มกราคม 2563

112 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด IV6300031 13 มกราคม 2563

113 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธ์ิ  อ่อนหวาน นายณรงค์ฤทธ์ิ  อ่อนหวาน ราคาต  าสุด 13 มกราคม 2563

114 วัสดุทันตกรรม 23,266.08        23,266.08       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 5330588204 13 มกราคม 2563

115 วัสดุทันตกรรม 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเดนซ์ จ ากัด บริษัท สยามเดนซ์ จ ากัด ราคาต  าสุด TsdIV2001009 13 มกราคม 2563

116 วัสดุทันตกรรม 10,464.00        10,464.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นูเด้นท์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) บริษัท นูเด้นท์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) ราคาต  าสุด Ds6301/0607 13 มกราคม 2563

117 จ้างปรับปรุงติดต้ังไฟฟ้า 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธ์ิ  อ่อนหวาน นายณรงค์ฤทธ์ิ  อ่อนหวาน ราคาต  าสุด 13 มกราคม 2563

118 จ้างเหมาติดต้ังร้ือถอน 11,100.00        11,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รินพลเจริญกิจ ร้าน รินพลเจริญกิจ ราคาต  าสุด 13 มกราคม 2563

119 จ้างเหมาซ่อมหลังคา 19,800.00        19,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รินพลเจริญกิจ ร้าน รินพลเจริญกิจ ราคาต  าสุด 14 มกราคม 2563

120 จ้างเหมาท าฐาน 24,935.00        24,935.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ปัทมาเจิญกิจ ร้าน ปัทมาเจิญกิจ ราคาต  าสุด 14 มกราคม 2563

121 จ้างเหมาตรวจสอบไฟฟ้า 321.00             321.00            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกาะคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกาะคา ราคาต  าสุด 9010566597 14 มกราคม 2563

122 วัสดุก่อสร้าง 1,871.00          1,871.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธนภรณ์อุปกรณ์การไฟฟ้าและประปา ร้านธนภรณ์อุปกรณ์การไฟฟ้าและประปา ราคาต  าสุด 14 มกราคม 2563

123 จ้างบ ารุงเครื องก าเนิดไฟฟ้า 10,605.00        10,605.00       เฉพาะเจาะจง หจก. วี อาร์ สแตน หจก. วี อาร์ สแตน ราคาต  าสุด 14 มกราคม 2563

124 จ้างเหมาระเบียงตู้ปลอดเช้ือ 3,900.00          3,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอพลัส เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไบโอพลัส เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 14 มกราคม 2563

125 วัสดุส านักงาน 33,017.50        33,017.50       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด IV6300191 14 มกราคม 2563

126 วัสดุงานบ้านงานครัว 16,320.00        16,320.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด IV6300065 14 มกราคม 2563

127 วัสดุงานบ้านงานครัว 8,070.00          8,070.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ล าปางคลีน ร้าน ล าปางคลีน ราคาต  าสุด 019/0930 14 มกราคม 2563

128 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,770.00          3,770.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต  าสุด 102/235 14 มกราคม 2563

129 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,185.00          6,185.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เตียเฮงฮง ร้าน เตียเฮงฮง ราคาต  าสุด 133/6619 14 มกราคม 2563

130 ยาบัญชียาหลัก 11,900.00        11,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกร จ ากัด บริษัท แก้วมังกร จ ากัด ราคาต  าสุด 63010192 14 มกราคม 2563

131 ยาบัญชียาหลัก 35,626.30        35,626.30       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3020024700 14 มกราคม 2563

132 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,350.00          1,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จ ากัด ราคาต  าสุด 15 มกราคม 2563

133 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,012.00          2,012.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เตียเฮงฮง ร้าน เตียเฮงฮง ราคาต  าสุด 15 มกราคม 2563

134 ค.ส านักงาน 1,250.00          1,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิข หจก. เจียวพานิข ราคาต  าสุด 15 มกราคม 2563

135 จ้างเหมาติดต้ังไฟสปอตไลท์ 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ นายวิรัตน์ ราคาต  าสุด 15 มกราคม 2563



136 วัสดุทันตกรรม 11,299.20        11,299.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 15 มกราคม 2563

137 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,840.00        12,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุด 1164889140 17 มกราคม 2563

138 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 103,680.00      103,680.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด ราคาต  าสุด INV-20-0176 20 มกราคม 2563

139 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,250.00        20,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด ราคาต  าสุด INV-20-0171 20 มกราคม 2563

140 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 13,824.00        13,824.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

141 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,000.00          1,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลลล์ จ ากัด บริษัท ไอดีเวลลล์ จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

142 วัสดุงานบ้านงานครัว 950.00             950.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่ฟู ร้าน อู่ฟู ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

143 ซ่อมฝาเกลียว 200.00             200.00            เฉพาะเจาะจง นายกมล ตินนะศรี นายกมล ตินนะศรี ราคาต  าสุด 2/7 20 มกราคม 2563

144 ซ่อม ค. ยานพาหนะ นข 5954 1,581.50          1,581.50         เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

145 ซ่อม ค. ยานพาหนะ กฉ 2138 1,605.00          1,605.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

146 ซ่อม ค. ยานพนะ นข 4829 1,554.50          1,554.50         เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

147 ยาบัญชียาหลัก 106,218.90      106,218.90     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด
12000121082
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20 มกราคม 2563

148 ยาบัญชียาหลัก 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอร์ลดรักเฮาส์ จ ากัด บริษัท เยเนอร์ลดรักเฮาส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

149 ยาบัญชียาหลัก 263,212.07      263,212.07     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุด 1164881791 20 มกราคม 2563

150 ยาบัญชียาหลัก 70,320.40        70,320.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอล เอช เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท บี แอล เอช เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

151 ยาบัญชียาหลัก 123,913.00      123,913.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

152 ยาบัญชียาหลัก 150,306.40      150,306.40     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

153 ยาบัญชียาหลัก 194,154.40      194,154.40     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

154 ยาบัญชียาหลัก 28,260.80        28,260.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เอลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เอลท์แคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

155 ยาบัญชียาหลัก 13,600.00        13,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 6212004204 20 มกราคม 2563

156 ยาบัญชียาหลัก 55,930.00        55,930.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด บริษทั เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 631003643 20 มกราคม 2563

157 ยาบัญชียาหลัก 6,980.00          6,980.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

158 ยาบัญชียาหลัก 17,975.00        17,975.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พี ดรัก แลบบอราทอรีส์ จ ากัด บริษัท ที พี ดรัก แลบบอราทอรีส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

159 ยาบัญชียาหลัก 228,290.00      228,290.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแอนด์วี จ ากัด บริษัท วีแอนด์วี จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

160 ยาบัญชียาหลัก 83,524.00        83,524.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

161 ยาบัญชียาหลัก 41,900.00        41,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอลส์ จ ากัด บริษัท เอส พี เอส เมดิคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

162 ยาบัญชียาหลัก 20,082.00        20,082.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมดฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรีเมดฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

163 ยาบัญชียาหลัก 12,180.00        12,180.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาติการ์ จ ากัด บริษัท ฟาร์มาติการ์ จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563



164 ยาบัญชียาหลัก 7,532.00          7,532.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลบีเอส แลบบอเรตอรี  จ ากัด บริษัท แอลบีเอส แลบบอเรตอรี  จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

165 ยาบัญชียาหลัก 10,520.00        10,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลี ฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลี ฟาร์ม จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

166 ยาบัญชียาหลัก 20,287.20        20,287.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิซซั น จ ากัด บริษัท เจ เอส วิซซั น จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

167 ยาบัญชียาหลัก 6,750.00          6,750.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

168 ยาบัญชียาหลัก 30,430.00        30,430.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกร จ ากัด บริษัท แก้วมังกร จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

169 ยาบัญชียาหลัก 54,972.00        54,972.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

170 ยาบัญชียาหลัก 21,810.00        21,810.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

171 ยาบัญชียาหลัก 36,982.00        36,982.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทรเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทรเป้ียน จ ากัด ราคาต  าสุด 6301062 20 มกราคม 2563

172 ยาบัญชียาหลัก 47,100.00        47,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์นเมนู จ ากัด บริษัท โมเดอร์นเมนู จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

173 ยาบัญชียาหลัก 61,650.00        61,650.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พาต้าแล็บ จ ากัด บริษัท พาต้าแล็บ จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

174 ยาบัญชียาหลัก 36,915.00        36,915.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

175 ยาบัญชียาหลัก 16,563.60        16,563.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

176 ยาบัญชียาหลัก 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท พี เอ็ม แอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

บริษัท พี เอ็ม แอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

177 ยาบัญชียาหลัก 25,680.00        25,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโดไซน่าเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท อินโดไซน่าเฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

178 ยาบัญชียาหลัก 10,400.00        10,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

179 ยาบัญชียาหลัก 26,700.00        26,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

180 ยาบัญชียาหลัก 11,680.00        11,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

181 ยาบัญชียาหลัก 32,456.00        32,456.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

182 ยาบัญชียาหลัก 6,200.00          6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์ แคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

183 ยาบัญชียาหลัก 40,260.00        40,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

184 ยาบัญชียาหลัก 3,720.00          3,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

185 ยาบัญชียาหลัก 3,400.00          3,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

186 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 75,500.00        75,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด ราคาต  าสุด SN2001-034 20 มกราคม 2563

187 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 97,646.00        97,646.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

188 ซ่อม ค.การแพทย์ 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อิโนเวชั น จ ากัด บริษัท อิโนเวชั น จ ากัด ราคาต  าสุด 20 มกราคม 2563

189 ไม้กวาดแข็ง 700.00             700.00            เฉพาะเจาะจง นายเสร็จ  กานัน นายเสร็จ  กานัน ราคาต  าสุด 1/2 24 มกราคม 2563

190 น้ ากลั น 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าดื มดิวดรอป ร้าน น้ าดื มดิวดรอป ราคาต  าสุด 24 มกราคม 2563

191 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00          1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนภรณ์อุปกรณ์การไฟฟ้าและประปา ร้าน ธนภรณ์อุปกรณ์การไฟฟ้าและประปา ราคาต  าสุด 3/10 24 มกราคม 2563



192 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,100.00          1,100.00         เฉพาะเจาะจง 0 ราคาต  าสุด 24 มกราคม 2563

193 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,656.00          3,656.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนภรณ์อุปกรณ์การไฟฟ้าและประปา ร้าน ธนภรณ์อุปกรณ์การไฟฟ้าและประปา ราคาต  าสุด 24 มกราคม 2563

194 จ้างเหมาท าตรายาง 1,550.00          1,550.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รักกันโฆษณา ร้าน รักกันโฆษณา ราคาต  าสุด 24 มกราคม 2563

195 วัสดส านักงาน 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด 24 มกราคม 2563

196 วัสดุทันตกรรม 8,130.00          8,130.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ราคาต  าสุด 24 มกราคม 2563

197 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 24 มกราคม 2563

198 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 94,000.00        94,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั น จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั น จ ากัด ราคาต  าสุด 24 มกราคม 2563

199 กล่องข้าวน้อย 3,200.00          3,200.00         เฉพาะเจาะจง นางฐิพิพร นางฐิพิพร ราคาต  าสุด 24 มกราคม 2563

200 ซ่อม ค. การแพทย์ 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 24 มกราคม 2563

201 ซ่อม ค. อื น 450.00             450.00            เฉพาะเจาะจง นาย อ าพัน นาย อ าพัน ราคาต  าสุด 24 มกราคม 2563

202 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,300.00          6,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก. กันตินันท์ เทเวิร์ค(ส านักงานใหญ่) หจก. กันตินันท์ เทเวิร์ค(ส านักงานใหญ่) ราคาต  าสุด 24 มกราคม 2563

203 ซ่อม เครื องติดตาม 23,500.00        23,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โซลิค บริษัท โซลิค ราคาต  าสุด 24 มกราคม 2563

204 จ้างเหมาเสริมลวดนาม 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รินพลเจริญกิจ ร้าน รินพลเจริญกิจ ราคาต  าสุด 24 มกราคม 2563

205 ถังต้มน้ า 2,300.00          2,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต  าสุด 24 มกราคม 2563

206 วัสดุบริโภค 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง นายถนอมสิทธ์ิ นายถนอมสิทธ์ิ ราคาต  าสุด 24 มกราคม 2563

207 จ้างเหมา 26,880.00        26,880.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ ราคาต  าสุด 24 มกราคม 2563

208 จ้างเหมาติดต้ังระบบ 5,200.00          5,200.00         เฉพาะเจาะจง นายอภิเดช ปาหนัน นายอภิเดช ปาหนัน ราคาต  าสุด 27 มกราคม 2563

209 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 90,286.60        90,286.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มกราคม 2563

210 อาหาร เดือน กุมภาพันธ์ 50,000.00        50,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมพล บารมีกุล นายสมพล บารมีกุล ราคาต  าสุด 27 มกราคม 2563

211 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,330.00          9,330.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอทตอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอทตอน จ ากัด ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

212 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 13,220.00        13,220.00       เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร์พีเด้นท์ จ ากัด หจก. วีอาร์พีเด้นท์ จ ากัด ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

213 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 26,750.00        26,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

214 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 25,281.25        25,281.25       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอลแคร์ จ ากัด บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอลแคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

215 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 21,500.00        21,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

216 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 74,570.00        74,570.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

217 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 69,070.00        69,070.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์เมดิคอลอินดรัสทร้ี จ ากัด บริษัท บีเวอร์เมดิคอลอินดรัสทร้ี จ ากัด ราคาต  าสุด 630229 28 มกราคม 2563

218 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,033.00          2,033.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

219 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 92,800.00        92,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563



220 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,600.00        12,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

221 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 32,335.40        32,335.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

222 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ที ที มาเก็ตต้ิง  จ ากัด บริษัท เอ็น ที ที มาเก็ตต้ิง  จ ากัด ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

223 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,100.00          3,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคที จ ากัด บริษัท ดีเคที จ ากัด ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

224 ซ่อมกล้องจุลทรรคน์ 3,200.00          3,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาเตอร์ จ ากัด บริษัท แล็บมาเตอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

225 ค.ส านักงาน 14,800.00        14,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

226 ซ่อม เครื องผลิต 16,050.00        16,050.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เบส เมดิคอล แพร่ หจก. เบส เมดิคอล แพร่ ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

227 ซ่อม เครื องอบแก้ส 26,385.00        26,385.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เบส เมดิคอล แพร่ หจก. เบส เมดิคอล แพร่ ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

228 ระบบท าลมแห้ง 37,450.00        37,450.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เบส เมดิคอล แพร่ หจก. เบส เมดิคอล แพร่ ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

229 ค.ส านักงาน 3,200.00          3,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

230 ซ่อม ค.ไฟฟ้า 428.00             428.00            เฉพาะเจาะจง หจก. ล าปางซีคิวผยงยุทธวิศวกรรม) หจก. ล าปางซีคิวผยงยุทธวิศวกรรม) ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

231 ซ่อม ค.การแพทย์ 540.00             540.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

232 วัสดุก่อสร้าง 3,535.00          3,535.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

233 ยาบัญชียาหลัก 99,253.40        99,253.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 28 มกราคม 2563

234 ค.งานบ้านงานครัว 1,290.00          1,290.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต  าสุด 30 มกราคม 2563

235 เครื องวัดอุณหภูมิ 48,500.00        48,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากัด บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากัด ราคาต  าสุด 30 มกราคม 2563

236 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,900.00          7,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีเค จ ากัด บริษัท เคพีเค จ ากัด ราคาต  าสุด 30 มกราคม 2563

237 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 27,500.00        27,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมเทค จ ากัด บริษัท เคมเทค จ ากัด ราคาต  าสุด 30 มกราคม 2563

238 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 28,300.00        28,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอทตอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอทตอน จ ากัด ราคาต  าสุด 30 มกราคม 2563

239 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 65,150.00        65,150.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสตรูเม้นท์ หจก. อินสตรูเม้นท์ ราคาต  าสุด 30 มกราคม 2563

240 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 99,236.00        99,236.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV6212-0417 23 ธันวาคม 2562

241 จ้างเหมาท าตรายาง 2,350.00          2,350.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รักกันโฆษณา ร้าน รักกันโฆษณา ราคาต  าสุด 24 ธันวาคม 2562

242 วัสดุก่อสร้าง 2,950.00          2,950.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต  าสุด 24 ธันวาคม 2562

243 วัสดุส านักงาน 2,520.00          2,520.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด 25 ธันวาคม 2562

244 บ ารุงค.งานบ้านงานครัว 1,300.00          1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ต้ังไฮ้ง้วน ร้าน ต้ังไฮ้ง้วน ราคาต  าสุด 25 ธันวาคม 2562

245 วัสดุส านักงาน 172.00             172.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด 25 ธันวาคม 2562

246 จ้างเหมาท าป้าย 480.00             480.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เลเซอร์ล าปางอิงคเจท ร้าน เลเซอร์ล าปางอิงคเจท ราคาต  าสุด 25 ธันวาคม 2562

247 จ้างบ ารุง เครื องปรับอากาศ 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ราคาต  าสุด 25 ธันวาคม 2562



248 จ้างบ ารุง เครื องปรับอากาศ 500.00             500.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ราคาต  าสุด 25 ธันวาคม 2562

249 จ้างบ ารุง เครื องปรับอากาศ 850.00             850.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ราคาต  าสุด 069/3410 25 ธันวาคม 2562

250 จ้างบ ารุง เครื องปรับอากาศ 1,900.00          1,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ราคาต  าสุด 069/3409 26 ธันวาคม 2562

251 จ้างบ ารุง เครื องปรับอากาศ 950.00             950.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ราคาต  าสุด 069/3412 26 ธันวาคม 2562

252 วัสดไฟฟ้า 850.00             850.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ร้าน ธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ราคาต  าสุด 040/1961 26 ธันวาคม 2562

253 จ้างเหมาติดต้ัง 1,605.00          1,605.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ร้าน ราคาต  าสุด 26 ธันวาคม 2562

254 ไขไก่ 36,000.00        36,000.00       เฉพาะเจาะจง นายถนอมสิทธิ  ทองอ าไพ นายถนอมสิทธิ  ทองอ าไพ ราคาต  าสุด 27 ธันวาคม 2562

255 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,960.00        10,960.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน อุดมกันทามาศ ร้าน อุดมกันทามาศ ราคาต  าสุด 27 ธันวาคม 2562

256 บ ารุง ค. การแพทย์ 32,000.00        32,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.เอ็ม.ที.เซอร์วิส ร้าน ซี.เอ็ม.ที.เซอร์วิส ราคาต  าสุด 06/45 27 ธันวาคม 2562

257 วัสดุงานบ้านงานครัว 11,400.00        11,400.00       เฉพาะเจาะจง นายเธียรศักด์ิ  โลณะปาลวงษ์ นายเธียรศักด์ิ  โลณะปาลวงษ์ ราคาต  าสุด 002/0010 27 ธันวาคม 2562

258 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 31,343.00        31,343.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ร้าน ธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ราคาต  าสุด 27 ธันวาคม 2562

259 วัสดุส านักงาน 650.00             650.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด 27 ธันวาคม 2562


