
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรือ

จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีใบส่งของ

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรช้ือหรือจ้ำง

1 เคร่ืองวัดปริมาณความอ่ิมตัว 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคเอช จ ากัด บริษัท เทคเอช จ ากัด ราคาต่ าสุด IV-200052 3 กุมภาพันธ์ 2563

2 วัสดุบริโภค 1,640.00          1,640.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต่ าสุด 1028241 3 กุมภาพันธ์ 2563

3 วัสดุส านักงาน 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล ราคาต่ าสุด 6301-010 3 กุมภาพันธ์ 2563

4 น  ายาซักผ้า 55,000.00        55,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์คลีนน่ิงซัพพลาย จ ากัด บริษัท ลักค์คลีนน่ิงซัพพลาย จ ากัด ราคาต่ าสุด 63/03/02910 3 กุมภาพันธ์ 2563

5 ครุภัณฑ์ส านักงาน 44,050.00        44,050.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น  าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น  าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต่ าสุด 507/25342 3 กุมภาพันธ์ 2563

6 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 500,000.00      500,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จ ากัด บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2563

7 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 90,000.00        90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต่ าสุด EX-IV6302-114 3 กุมภาพันธ์ 2563

8 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด ราคาต่ าสุด SN2002-019 3 กุมภาพันธ์ 2563

9 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 91,725.00        91,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด INV 6302-0286 3 กุมภาพันธ์ 2563

10 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,250.00          5,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมดลาบอราทอร่ี จ ากัด บริษัท ไอเมดลาบอราทอร่ี จ ากัด ราคาต่ าสุด IV 120020397 3 กุมภาพันธ์ 2563

11 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 92,750.00        92,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด INV 6302-0283 3 กุมภาพันธ์ 2563

12 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18,480.00        18,480.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด IV6302-0399 3 กุมภาพันธ์ 2563

13 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 75,500.00        75,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด ราคาต่ าสุด SN2002-021 3 กุมภาพันธ์ 2563

14 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 36,000.00        36,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด INV 6302-0522 3 กุมภาพันธ์ 2563

15 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 36,360.00        36,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด ราคาต่ าสุด SN 6302-027 3 กุมภาพันธ์ 2563

16 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 95,082.00        95,082.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต่ าสุด EX-IV6302-164 3 กุมภาพันธ์ 2563

17 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9,300.00          9,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเทคนิคัล จ ากัด บริษัท ไบโอเทคนิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด IV 63020091 3 กุมภาพันธ์ 2563

18 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 99,661.00        99,661.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด INV 6302-0525 3 กุมภาพันธ์ 2563

19 ครุภณฑ์การแพทย์ 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ดับบลิว เฮลร์แคร์ จ ากัด บริษัท เอ็น ดับบลิว เฮลร์แคร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2563

20 ซ่อม ค. ยานพาหนะ กฉ 7150 4,280.00          4,280.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล ราคาต่ าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2563

21 ซ่อม ค. การแพทย์ 5,130.00          5,130.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (๑๙๙๒)  
จ ากัด

บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (๑๙๙๒)  
จ ากัด

ราคาต่ าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2563

22 ซ่อม ค. การแพทย์ 8,560.00          8,560.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรกเกอร์ บริษัท เดรกเกอร์ ราคาต่ าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2563

23 วัสดุวไฟฟ้าและวิทยุ 27,135.00        27,135.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต่ าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563
โรงพยำบำลเกำะคำ



24 วัสดุงานบ้านงานครัว 28,350.00        28,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เค พลาสติก อินดรัสทรี จ ากัด บริษัท พีแอนด์เค พลาสติก อินดรัสทรี จ ากัด ราคาต่ าสุด 2986 3 กุมภาพันธ์ 2563

25 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ 190,300.00      190,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาแอร์ ร้าน รัษฎาแอร์ ราคาต่ าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2563

26 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,520.00          1,520.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มบี.ดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอ็มบี.ดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ ากัด ราคาต่ าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2563

27 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเคซี เมดืคอส จ ากัด บริษัท ซีเคซี เมดืคอส จ ากัด ราคาต่ าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2563

28 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2563

29 วัสดุทันตกรรม 23,968.00        23,968.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 5330994500 11 กุมภาพันธ์ 2563

30 วัสดุทันตกรรม 1,860.00          1,860.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จ ากัด ราคาต่ าสุด 2001-A-1608 11 กุมภาพันธ์ 2563

31 วัสดุทันตกรรม 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ซูมิตร 1967 จ ากัด ราคาต่ าสุด IN6301-2013 11 กุมภาพันธ์ 2563

32 วัสดุทันตกรรม 30,810.00        30,810.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ ากัด บริษัท เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด BB256302/00549 11 กุมภาพันธ์ 2563

33 แฟ้มแขวน 1,300.00          1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต่ าสุด iV6300603 11 กุมภาพันธ์ 2563

34 ซ่อม ค.งานบ้านงานครัว 1,300.00          1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ตั งไฮ้ง้วน ร้าน ตั งไฮ้ง้วน ราคาต่ าสุด 66/3274 11 กุมภาพันธ์ 2563

35 โทรทัศน์ LED 32" 2,800.00          2,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

36 ซ่อม ค. ยานพาหนะ นข 4977 1,551.50          1,551.50         เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

37 วัสดุก่อสร้าง 4,393.00          4,393.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 133/6646 11 กุมภาพันธ์ 2563

38 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท MDC(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

39 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,050.00          3,050.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก็อส จ ากัด บริษัท ไทยก็อส จ ากัด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

40 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,750.00          2,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

41 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,750.00        19,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอทตอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอทตอน จ ากัด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

42 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,290.00          7,290.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร์พีเด้นท์ จ ากัด หจก. วีอาร์พีเด้นท์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

43 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 43,849.00        43,849.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร์ บริษัท เบตเตอร์ ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

44 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 24,556.50        24,556.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท สามเอ็ม จ ากัด บริษัท สามเอ็ม จ ากัด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

45 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 97,584.00        97,584.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เทอรูโม่ จ ากัด บริษัท เทอรูโม่ จ ากัด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

46 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 18,800.00        18,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

47 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 84,630.00        84,630.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

48 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาแก็สอินตรัสตรี บริษัท ลานนาแก็สอินตรัสตรี ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

49 ยาบัญชียาหลัก 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

50 ยาบัญชียาหลัก 5,250.00          5,250.00         เฉพาะเจาะจง กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

51 ยาบัญชียาหลัก 6,080.00          6,080.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอลศ์ จ ากัด บริษัท ยูเนียนเมดดิคอลศ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 6300330 11 กุมภาพันธ์ 2563



52 ยาบัญชียาหลัก 5,264.40          5,264.40         เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอร์มายบายซิน จ ากัด บริษัท เกรทเตอร์มายบายซิน จ ากัด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

53 จ้างปรับปรุงห้อง ICU 483,966.80      483,966.80     เฉพาะเจาะจง หจก. เบสเมดิคอลแพร์ จ ากัด หจก. เบสเมดิคอลแพร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

54 จ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการ 350,000.00      350,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

55 ยาบัญชียาหลัก 60,000.00        60,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรีเมด ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

56 ยาบัญชียาหลัก 3,900.00          3,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอเคมิคอลส์ จ ากัด บริษัท ทีโอเคมิคอลส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

57 ยาบัญชียาหลัก 13,000.00        13,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด ราคาต่ าสุด 630641 11 กุมภาพันธ์ 2563

58 ยาบัญชียาหลัก 6,540.00          6,540.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เกอร์เทคอินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

บริษัท เกอร์เทคอินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

59 ยาบัญชียาหลัก 11,109.00        11,109.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์พีเด้นท์ จ ากัด บริษัท วีอาร์พีเด้นท์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

60 ยาบัญชียาหลัก 2,040.00          2,040.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จ ากัด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

61 ยาบัญชียาหลัก 14,980.00        14,980.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

62 วัสดุส านักงาน 46,000.00        46,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี อินเตอร์ เมิดคอล จ ากัด บริษัท เอ.ที.พี อินเตอร์ เมิดคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 63/110 11 กุมภาพันธ์ 2563

63 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,947.00        12,947.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

64 วัสดุทันตกรรม 18,457.50        18,457.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

65 วัสดุทันตกรรม 4,654.00          4,654.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 5331209658A 11 กุมภาพันธ์ 2563

66 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,445.00          6,445.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เตียเฮ่งฮง ร้าน เตียเฮ่งฮง ราคาต่ าสุด 133/6631 11 กุมภาพันธ์ 2563

67 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,465.00          4,465.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต่ าสุด 102/244 11 กุมภาพันธ์ 2563

68 วัสดุงานบ้านงานครัว 19,189.00        19,189.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยาอินเตอร์เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท อัยยาอินเตอร์เทรดดิ ง จ ากัด ราคาต่ าสุด IV6300257 11 กุมภาพันธ์ 2563

69 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,230.00          7,230.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ล าปางคลีน ร้าน ล าปางคลีน ราคาต่ าสุด 019/0949 11 กุมภาพันธ์ 2563

70 วัสดุส านักงาน 38,464.00        38,464.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต่ าสุด IV6300698 11 กุมภาพันธ์ 2563

71 ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,100.00          9,100.00         เฉพาะเจาะจง นายพรชดนัย นายพรชดนัย ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

72 ครุภัณฑ์ส านักงาน 59,000.00        59,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น  าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น  าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

73 วัสดุก่อสร้าง 1,190.00          1,190.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

74 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 23,000.00        23,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์กรเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์กรเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต่ าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563

75 จ้างซ่อมลิฟท์ 36,300.00        36,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก. สเต็ป เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส หจก. สเต็ป เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต่ าสุด SSS-2563/008 11 กุมภาพันธ์ 2563

76 ซ่อม ค. งานบ้านงานครัว 450.00             450.00            เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์  เมาลี นายวิรัตน์  เมาลี ราคาต่ าสุด 1/2 11 กุมภาพันธ์ 2563

77 ซ่อม ค.วิทยุและไฟฟ้า 428.00             428.00            เฉพาะเจาะจง หจก. ล าปางซีคิว หจก. ล าปางซีคิว ราคาต่ าสุด CQ2563YS002 11 กุมภาพันธ์ 2563

78 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ล าปางคลีน ร้าน ล าปางคลีน ราคาต่ าสุด 019/0942 12 กุมภาพันธ์ 2563

79 ค.การแพทย์ 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด IV6300789 12 กุมภาพันธ์ 2563



80 ซ่อมตู้ปลอดเชื อ 43,000.00        43,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอพลัส เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไบโอพลัส เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด BCI20091 12 กุมภาพันธ์ 2563

81 ซ่อมค.การแพทย์ 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2563

82 วัสดุก่อสร้าง 17,855.00        17,855.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 134/6652 12 กุมภาพันธ์ 2563

83 รายงานผลการทดลอง 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์ ศูนย์ ราคาต่ าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2563

84 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,440.00          6,440.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นครกิโล บริษัท นครกิโล ราคาต่ าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2563

85 ซ่อม ค.การแพทย์ 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค บริษัท โซวิค ราคาต่ าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2563

86 วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,300.00          8,300.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด IV-20200200114 12 กุมภาพันธ์ 2563

87 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 93,500.00        93,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CSM เมดิคอล จ ากัด บริษัท CSM เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2563

88 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอส จ ากัด บริษัท CKC เมดิคอส จ ากัด ราคาต่ าสุด 14 กุมภาพันธ์ 2563

89 ก่อสร้างอาคารจอดรถ 497,200.00      497,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ ราคาต่ าสุด 14 กุมภาพันธ์ 2563

90 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 130,000.00      130,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 14 กุมภาพันธ์ 2563

91 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2563

92 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแมกไวสซ์ บริษัท ตะวันแมกไวสซ์ ราคาต่ าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2563

93 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 28,012.60        28,012.60       เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน 
จ ากัด

บริษัท จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2563

94 ฟันเทียม 149,940.00      149,940.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด ราคาต่ าสุด CMBI-2002-000437 19 กุมภาพันธ์ 2563

95 วัสดุทันตกรรม 7,383.00          7,383.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2563

96 ซ่อม วัสดุงานบ้านงานครัว 14,150.00        14,150.00       เฉพาะเจาะจง นายมนู พูลศรี นายมนู พูลศรี ราคาต่ าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2563

97 โทรศัพท์ 1,250.00          1,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต่ าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2563

98 กระติกน  าแข้ง 485.00             485.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เตียเฮ่งฮง ร้าน เตียเฮ่งฮง ราคาต่ าสุด 133/6626 19 กุมภาพันธ์ 2563

99 ชุดกระโจมอบสมุนไพร 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน อยู่ไฟไก่ดาว ร้าน อยู่ไฟไก่ดาว ราคาต่ าสุด 2/015 19 กุมภาพันธ์ 2563

100 ธงชาติ 900.00             900.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต่ าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2563

101 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24,500.00        24,500.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด 5331219005 A 21 กุมภาพันธ์ 2563

102 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 99,397.00        99,397.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด INV6303-0110 21 กุมภาพันธ์ 2563

103 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 55,080.00        55,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด ราคาต่ าสุด SN6302-082 21 กุมภาพันธ์ 2563

104 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 31,600.00        31,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด ราคาต่ าสุด D63-00336 21 กุมภาพันธ์ 2563

105 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 97,722.00        97,722.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต่ าสุด EX-IV6302-259 21 กุมภาพันธ์ 2563

106 วัสดุส านักงาน 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน แม่วังเปเปอร์ฟร์อม ร้าน แม่วังเปเปอร์ฟร์อม ราคาต่ าสุด 013/63 21 กุมภาพันธ์ 2563

107 วัสดุส านักงาน 22,000.00        22,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี อินเตอร์ เมิดคอล จ ากัด บริษัท เอ.ที.พี อินเตอร์ เมิดคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563



108 ขนมเอลเซ่ 580.00             580.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต่ าสุด 102/251 21 กุมภาพันธ์ 2563

109 จ้างเหมาบริการ ช่วยเหลือคนไข้ 67,340.00        67,340.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสมหญิง  แสงจันทร์ นางสาวสมหญิง  แสงจันทร์ ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

110 อาหารเดือนมีนาคม 486,266.00      486,266.00     เฉพาะเจาะจง นายสมพล  บารมีกุล นายสมพล  บารมีกุล ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

111 เคร่ืองส ารองไฟ 2,350.00          2,350.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท สมาร์ทโซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

112 จ้างติดตั งกล้อง 1,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ปัทมาเจริญกิจ ร้าน ปัทมาเจริญกิจ ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

113 จ้างท าป้าย 2,940.00          2,940.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รักกันโฆษณา ร้าน รักกันโฆษณา ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

114 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 50,600.00        50,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากัด บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

115 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,300.00        12,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์ซัพพอร์ต จ ากัด บริษัท วีอาร์ซัพพอร์ต จ ากัด ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

116 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 88,250.00        88,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ บริษัท บีเวอร์ ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

117 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 29,000.00        29,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก็อส จ ากัด บริษัท ไทยก็อส จ ากัด ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

118 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

119 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 53,300.00        53,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จ ากัด บริษัท แอมเบสพลัส จ ากัด ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

120 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,449.00        11,449.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สามเอ็ม จ ากัด บริษัท สามเอ็ม จ ากัด ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

121 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 82,910.00        82,910.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

122 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 62,806.00        62,806.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร์ บริษัท เบตเตอร์ ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

123 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,450.00        40,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

124 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 29,200.00        29,200.00       เฉพาะเจาะจง บรษัท เคพีเค จ ากัด บรษัท เคพีเค จ ากัด ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

125 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 64,654.00        64,654.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

126 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

127 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 22,470.00        22,470.00       เฉพาะเจาะจง บรษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บรษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

128 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,766.00        14,766.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเทป จ ากัด บริษัท ไทยเทป จ ากัด ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

129 รีโมททีวี 250.00             250.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

130 ไม้ปัดขนไก่ 600.00             600.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เตียเฮ่งฮง ร้าน เตียเฮ่งฮง ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

131 ซ่อม ค.โฆษณา 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

132 ซ่อม เคร่ืองปรับอากาศ 1,400.00          1,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาแอร์ ร้าน รัษฎาแอร์ ราคาต่ าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563

133 จ้างบ ารุงรักษาระบบ 126,527.50      126,527.50     เฉพาะเจาะจง หจก. เบสเมดิคอล แพร่ หจก. เบสเมดิคอล แพร่ ราคาต่ าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563

134 จ้างเหมาแผ่นกรองอากาศ 18,725.00        18,725.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เบสเมดิคอล แพร่ หจก. เบสเมดิคอล แพร่ ราคาต่ าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563

135 วัสดุส านักงาน 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน แม่วังเปเปอร์ฟร์อม ร้าน แม่วังเปเปอร์ฟร์อม ราคาต่ าสุด 017/63 24 กุมภาพันธ์ 2563



136 วัสดุส านักงาน 3,400.00          3,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์เอสโปรดักส์ ซัพพลาย หจก. อาร์เอสโปรดักส์ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563

137 จ้างเหมารถตู้พร้อมน  ามัน 4,470.00          4,470.00         เฉพาะเจาะจง นายสมดุลย์  กันวะนา นายสมดุลย์  กันวะนา ราคาต่ าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563

138 จ้างเหมาถมดิน 16,680.00        16,680.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รินพลเจิญกิจก่อสร้าง ร้าน รินพลเจิญกิจก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563

139 จ้างก่อสร้าง 19,885.00        19,885.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางชัยยาก่อสร้าง หจก.ล าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563

140 ชุดกระด่ิง 2,980.00          2,980.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเจ บริษัท พีเจ ราคาต่ าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563

141 ยาสมุนไพร 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน อินเทรนด์ ร้าน อินเทรนด์ ราคาต่ าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563










