
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรือ

จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีใบส่งของ

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรช้ือหรือจ้ำง

1 วัสดบริโภค 1,582.00          1,582.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต ่าสุด 102/253 3 เมษายน 2563

2 จ้างเหมาท่าป้าย 2,340.00          2,340.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เลเซอร์ล่าปางอิงค์เจท ร้าน เลเซอร์ล่าปางอิงค์เจท ราคาต ่าสุด 020/0968 3 เมษายน 2563

3 จ้างเหมาติดต้ังป้ัมสูบน่้า 33,000.00        33,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย อุดม จ๊ะใจ นาย อุดม จ๊ะใจ ราคาต ่าสุด 002/002 3 เมษายน 2563

4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,430.00          1,430.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ่าสุด 3 เมษายน 2563

5 จ้างเหมาท่าป้าย 1,430.00          1,430.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เลเซอร์ล่าปางอิงค์เจท ร้าน เลเซอร์ล่าปางอิงค์เจท ราคาต ่าสุด 020/0974 3 เมษายน 2563

6 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมเทค บริษัท เคมเทค ราคาต ่าสุด 3 เมษายน 2563

7 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 203,019.00      203,019.00     เฉพาะเจาะจง หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป ราคาต ่าสุด 3 เมษายน 2563

8 ซ่อมค.ส่านักงาน 1,880.00          1,880.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลเลอร์ บริษัท ซิลเลอร์ ราคาต ่าสุด 3 เมษายน 2563

9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,797.00          3,797.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต ่าสุด IV6301292 3 เมษายน 2563

10 น่้ายาซักผ้า 300,000.00      300,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์คลีนนิ งซัพพลาย จ่ากัด บริษัท ลักค์คลีนนิ งซัพพลาย จ่ากัด ราคาต ่าสุด 3 เมษายน 2563

11 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 64,200.00        64,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุด 3 เมษายน 2563

12 วัสดุงานบ้านงานครัว 79,035.00        79,035.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ล่าปางคลีน ร้าน ล่าปางคลีน ราคาต ่าสุด 020/0966 3 เมษายน 2563

13 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกซ์ฟู้ด จ่ากัด บริษัท เอกซ์ฟู้ด จ่ากัด ราคาต ่าสุด 3 เมษายน 2563

14 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 76,000.00        76,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเค เมดิคอล จ่ากัด บริษัท ซีเค เมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุด 3 เมษายน 2563

15 วัสดุเครื องแต่งกาย 34,320.00        34,320.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน กู้เกียรติ ร้าน กู้เกียรติ ราคาต ่าสุด 2/5 7 เมษายน 2563

16 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 171,200.00      171,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด ราคาต ่าสุด 7 เมษายน 2563

17 วัสดุส่านักงาน 2,200.00          2,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต ่าสุด IV6301353 7 เมษายน 2563

18 เครื องพ่นยา 2,200.00          2,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เค.เกษตรยนต์ ร้าน พี.เค.เกษตรยนต์ ราคาต ่าสุด 1/7 7 เมษายน 2563

19 วัสดุงานบ้านงานครัว 11,100.00        11,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ เค พลาสติกอินดัสทรี บริษัท พี แอนด์ เค พลาสติกอินดัสทรี ราคาต ่าสุด 3047 7 เมษายน 2563

20 วัสดุส่านักงาน 360.00             360.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ่ากัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ่ากัด ราคาต ่าสุด LPAIF20030006662 7 เมษายน 2563

21 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 90,000.00        90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต ่าสุด EX-IV6303-211 9 เมษายน 2563

22 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,000.00        14,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 9 เมษายน 2563

23 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 93,240.00        93,240.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ่ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ่ากัด ราคาต ่าสุด 9 เมษายน 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
โรงพยำบำลเกำะคำ



24 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วิสคอม เมดิคอล จ่ากัด บริษัท วิสคอม เมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุด 9 เมษายน 2563

25 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 286,000.00      286,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท สมาร์ทโซลูขั น คอมพืวเตอร์ 
จ่ากัด

บริษัท สมาร์ทโซลูขั น คอมพืวเตอร์ 
จ่ากัด

ราคาต ่าสุด 9 เมษายน 2563

26 ครุภัณฑ์ส่านักงาน 1,650.00          1,650.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ่าสุด 077/3841 9 เมษายน 2563

27 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,310.00          1,310.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จ่ากัด บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด ORVC630408C50001 9 เมษายน 2563

28 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 92,750.00        92,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด INV 6304-0137 9 เมษายน 2563

29 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 91,725.00        91,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด INV 6304-0135 9 เมษายน 2563

30 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 90,000.00        90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต ่าสุด EX-IV6303-217 9 เมษายน 2563

31 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 95,032.00        95,032.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 9 เมษายน 2563

32 วัสดุงานบ้านงานครัว 14,816.50        14,816.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยาอินเตอร์เทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท อัยยาอินเตอร์เทรดด้ิง จ่ากัด ราคาต ่าสุด IV6300597 9 เมษายน 2563

33 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,754.00          9,754.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต ่าสุด 102/258-259 9 เมษายน 2563

34 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,070.00        12,070.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เตียเฮ่งฮง ร้าน เตียเฮ่งฮง ราคาต ่าสุด 143/7114 9 เมษายน 2563

35 วัสดุส่านักงาน 38,337.00        38,337.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต ่าสุด IV6301412 9 เมษายน 2563

36 ตรวจสภาพรถ 2138 200.00             200.00            เฉพาะเจาะจง สถานตรวจสภาพรถ ตันวิตรานนท์ สถานตรวจสภาพรถ ตันวิตรานนท์ ราคาต ่าสุด 642/32072 9 เมษายน 2563

37 ยาบัญชียาหลัก 71,600.00        71,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พาร์ต้าแลบ จ่ากัด บริษัท พาร์ต้าแลบ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 0040190 13 เมษายน 2563

38 ยาบัญชียาหลัก 4,960.00          4,960.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอเคมิดอลส์ จ่ากัด บริษัท ทีโอเคมิดอลส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 6303/12680 13 เมษายน 2563

39 ยาบัญชียาหลัก 2,380.00          2,380.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ตี มี จ่ากัด บริษัท เฮลท์ตี มี จ่ากัด ราคาต ่าสุด 6300612 13 เมษายน 2563

40 ยาบัญชียาหลัก 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรัลดครักเฮาส์ จ่ากัด บริษัท เยนเนอรัลดครักเฮาส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 0442105 13 เมษายน 2563

41 ยาบัญชียาหลัก 13,200.00        13,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถอินเตอร์ แลบบอราทอรี ส์ จ่ากัด บริษัท โอสถอินเตอร์ แลบบอราทอรี ส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 20BU07589 13 เมษายน 2563

42 ยาบัญชียาหลัก 65,270.00        65,270.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอส วิชชั น จ่ากัด บริษัท เจเอส วิชชั น จ่ากัด ราคาต ่าสุด 100261796 13 เมษายน 2563

43 ยาบัญชียาหลัก 186,000.00      186,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาติกา จ่ากัด บริษัท ฟาร์มาติกา จ่ากัด ราคาต ่าสุด 200407-107 13 เมษายน 2563

44 ยาบัญชียาหลัก 36,199.30        36,199.30       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 13 เมษายน 2563

45 ยาบัญชียาหลัก 24,000.00        24,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค จ่ากัด บริษัท แอตแลนติค จ่ากัด ราคาต ่าสุด 63009036 13 เมษายน 2563

46 ยาบัญชียาหลัก 128,400.00      128,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุด 5331468802 13 เมษายน 2563

47 ยาบัญชียาหลัก 12,400.00        12,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทูเอ็น จ่ากัด บริษัท ทูเอ็น จ่ากัด ราคาต ่าสุด V00000666 13 เมษายน 2563

48 ยาบัญชียาหลัก 18,190.00        18,190.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรแคร์ จ่ากัด บริษัท แอโรแคร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 0022885 13 เมษายน 2563

49 ยาบัญชียาหลัก 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ. ที. พี. อินเตอร์ เมดิคอล 
จ่ากัด

บริษัท เอ. ที. พี. อินเตอร์ เมดิคอล 
จ่ากัด

ราคาต ่าสุด 63/288 13 เมษายน 2563

50 ยาบัญชียาหลัก 53,000.00        53,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล พี ซัพพลาย จ่ากัด บริษัท แอล พี ซัพพลาย จ่ากัด ราคาต ่าสุด 63/016 13 เมษายน 2563

51 โลงเย็น 36,000.00        36,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญชัยเครื องเย็น ร้าน เจริญชัยเครื องเย็น ราคาต ่าสุด 13 เมษายน 2563



52 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอินตรัส บริษัท ลานนาอินตรัส ราคาต ่าสุด 13 เมษายน 2563

53 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 90,000.00        90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ่ากัด บริษัท เซนต์เมด จ่ากัด ราคาต ่าสุด 13 เมษายน 2563

54 จ้างเหมาท่าความสะอาด 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาว สุกัญญา นางสาว สุกัญญา ราคาต ่าสุด 13 เมษายน 2563

55 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 85,000.00        85,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เสือป่าไอที จ่ากัด บริษัท เสือป่าไอที จ่ากัด ราคาต ่าสุด IV0050635 13 เมษายน 2563

56 วัสดุส่านักงาน 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล ราคาต ่าสุด 6303-011 17 เมษายน 2563

57 วัสดุส่านักงาน 13,200.00        13,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล ราคาต ่าสุด 17 เมษายน 2563

58 วัสดุส่านักงาน 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล ราคาต ่าสุด 17 เมษายน 2563

59 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,785.00          9,785.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เตียเฮ่งอง ร้าน เตียเฮ่งอง ราคาต ่าสุด 143/7115 17 เมษายน 2563

60 วัสดุงานบ้านงานครัว 18,540.00        18,540.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ล่าปางคลีน ร้าน ล่าปางคลีน ราคาต ่าสุด 020/0971 17 เมษายน 2563

61 วัสดุส่านักงาน 312.00             312.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต ่าสุด 17 เมษายน 2563

62 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ดี เอช ซี เทรดด้ิง หจก. ดี เอช ซี เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด DHC6304036 17 เมษายน 2563

63 วัสดุส่านักงาน 1,140.00          1,140.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน น่้าดื มนิวสตาร์ ร้าน น่้าดื มนิวสตาร์ ราคาต ่าสุด 17 เมษายน 2563

64 วัสดุส่านักงาน 1,430.00          1,430.00         เฉพาะเจาะจง หจกง เจียวพานิช หจกง เจียวพานิช ราคาต ่าสุด 17 เมษายน 2563

65 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 2,200.00          2,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ราคาต ่าสุด 17 เมษายน 2563

66 จ้างเหมาท่าตรายาง 390.00             390.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รักกันโฆษณา ร้าน รักกันโฆษณา ราคาต ่าสุด 17 เมษายน 2563

67 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 2,700.00          2,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ราคาต ่าสุด 17 เมษายน 2563

68 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 12,600.00        12,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ราคาต ่าสุด 17 เมษายน 2563

69 วัสดุส่านักงาน 46,000.00        46,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ. ที. พี. อินเติร์ เมดิคอล จ่ากัด บริษัท เอ. ที. พี. อินเติร์ เมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุด 63/305 17 เมษายน 2563

70 วัสดุส่านักงาน 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน แม่วังเปเปอร์ฟอร์ม ร้าน แม่วังเปเปอร์ฟอร์ม ราคาต ่าสุด 034/63 17 เมษายน 2563

71 ครุภัณฑ์การแพทย์ 98,000.00        98,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จ่ากัด บริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 17 เมษายน 2563

72 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 166,580.00      166,580.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท สมาร์ทโซลูชั น คอมพิวเตอร์ 
จ่ากัด

บริษัท สมาร์ทโซลูชั น คอมพิวเตอร์ 
จ่ากัด

ราคาต ่าสุด 17 เมษายน 2563

73 จ้างซ่อม รถยนต์ 6866 240.00             240.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน สาธิตการยาง ร้าน สาธิตการยาง ราคาต ่าสุด 081/4028 17 เมษายน 2563

74 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,500.00        19,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท DKC เมดิคอส จ่ากัด บริษัท DKC เมดิคอส จ่ากัด ราคาต ่าสุด IV6300129 17 เมษายน 2563

75 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 53,500.00        53,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป ราคาต ่าสุด ILV6304/0477 17 เมษายน 2563

76 ครุภัณฑ์การแพทย์ 12,500.00        12,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ หจก. เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 21 เมษายน 2563

77 ค.ส่านักงาน 27,150.00        27,150.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น่้าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น่้าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 21 เมษายน 2563

78 ครุภัณฑ์การแพทย์ 176,550.00      176,550.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คิว.นิค จ่ากัด บริษัท คิว.นิค จ่ากัด ราคาต ่าสุด 21 เมษายน 2563

79 ครุภัณฑ์การแพทย์ 34,000.00        34,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์มเมดิคอล จ่ากัด บริษัท ไพร์มเมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุด 21 เมษายน 2563



80 ครุภัณฑ์การแพทย์ 95,000.00        95,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิเทค โปร จ่ากัด บริษัท ฮอสปิเทค โปร จ่ากัด ราคาต ่าสุด 21 เมษายน 2563

81 ครุภัณฑ์การแพทย์ 13,500.00        13,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีลเลอร์ เมดิคอล จ่ากัด บริษัท ซีลเลอร์ เมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุด 21 เมษายน 2563

82 ครุภัณฑ์การแพทย์ 75,400.00        75,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นยู เมดิคอล จ่ากัด บริษัท เอ็นยู เมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุด 21 เมษายน 2563

83 จ้างเหมาบริการพนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 41,600.00        41,600.00       เฉพาะเจาะจง นาย ยศการ จินะการ นาย ยศการ จินะการ ราคาต ่าสุด 21 เมษายน 2563

84 จ้างย้ายโทรศัพท์ 1,177.00          1,177.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ่ากัด มหาชน บริษัท ทีโอที จ่ากัด มหาชน ราคาต ่าสุด B00050007389 21 เมษายน 2563

85 จ้างเหมาท่าความสะอาด 8,662.00          8,662.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ่ากัด บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ่ากัด ราคาต ่าสุด 21 เมษายน 2563

86 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 129,000.00      129,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ทองน่วมเซอร์วิส ร้าน ทองน่วมเซอร์วิส ราคาต ่าสุด 21 เมษายน 2563

87 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 23,000.00        23,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท น่าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ่ากัด บริษัท น่าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ่ากัด ราคาต ่าสุด 21 เมษายน 2563

88 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC บริษัท CKC ราคาต ่าสุด 21 เมษายน 2563

89 วัสดุทันตกรรม 24,278.30        24,278.30       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุด 5331292064 23 เมษายน 2563

90 วัสดุทันตกรรม 1,180.00          1,180.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ่ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 143030253 23 เมษายน 2563

91 วัสดุทันตกรรม 3,750.00          3,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ่ากัด บริษัท เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด BB256303/01228 23 เมษายน 2563

92 วัสดุเครื องแต่งกาย 41,600.00        41,600.00       เฉพาะเจาะจง นาง ระวีวรรณ ค่าสามผิว นาง ระวีวรรณ ค่าสามผิว ราคาต ่าสุด 001/003 23 เมษายน 2563

93 วัสดุงานบ้านงานครัว 990.00             990.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เตียเฮ่งอง ร้าน เตียเฮ่งอง ราคาต ่าสุด 133/6650 23 เมษายน 2563

94 วัสดุเครื องแต่งกาย 12,960.00        12,960.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ยากัตซิงห์ หจก. ยากัตซิงห์ ราคาต ่าสุด 002/0092 23 เมษายน 2563

95 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,250.00          5,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พนิดา ร้าน พนิดา ราคาต ่าสุด 001/003 23 เมษายน 2563

96 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ยากัตซิงห์ หจก. ยากัตซิงห์ ราคาต ่าสุด 002/0091 23 เมษายน 2563

97 อาหารเดือนพฤษภาคม 486,266.00      486,266.00     เฉพาะเจาะจง นายสมพล บารมีกุล นายสมพล บารมีกุล ราคาต ่าสุด 24 เมษายน 2563

98 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,390.00          1,390.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.เภสัช จ่ากัด บริษัท ช.เภสัช จ่ากัด ราคาต ่าสุด 24 เมษายน 2563

99 จ้างเหมาติดต้ังกระจก 103,500.00      103,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ที อาร์ ก่อสร้าง ร้าน ที อาร์ ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 2/4 24 เมษายน 2563

100 จ้างเหมาติดต้ังพัดลม 17,600.00        17,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ที อาร์ ก่อสร้าง ร้าน ที อาร์ ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 1/2 24 เมษายน 2563

101 จ้างเกมาเจาะบันได 11,100.00        11,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ปัทมาเจริญกิจ ร้าน ปัทมาเจริญกิจ ราคาต ่าสุด 2/2 24 เมษายน 2563

102 จ้างเหมาติดต้ังพัดลม 92,110.00        92,110.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ที อาร์ ก่อสร้าง ร้าน ที อาร์ ก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 2/5 24 เมษายน 2563

103 ซ่อมค.ยานพาหนะ 7150 ลป 3,882.00          3,882.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล ราคาต ่าสุด 24 เมษายน 2563

104 ซ่อม ค. การแพทย์ 1,000.00          1,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย สุทฺรัตน์ นาย สุทฺรัตน์ ราคาต ่าสุด 24 เมษายน 2563

105 จ้างเหมาท่าป้าย 4,345.00          4,345.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เลเซอร์ล่าปางอิงค์เจท ร้าน เลเซอร์ล่าปางอิงค์เจท ราคาต ่าสุด 24 เมษายน 2563

106 จ้างเหมาเจาะท่อน่้าท้ิง 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ปัทมาเจริญกิจ ร้าน ปัทมาเจริญกิจ ราคาต ่าสุด 24 เมษายน 2563

107 จ้างติดต้ังโทรทัศน์ 750.00             750.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ่าสุด 24 เมษายน 2563



108 จ้างเหมาติดต้ังไฟฟ้า 11,977.00        11,977.00       เฉพาะเจาะจง หจก. วี อาร์ สแตนดา หจก. วี อาร์ สแตนดา ราคาต ่าสุด 24 เมษายน 2563

109 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19,080.00        19,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ่ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ่ากัด ราคาต ่าสุด 27 เมษายน 2563

110 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18,630.00        18,630.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ่ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 27 เมษายน 2563

111 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 97,675.00        97,675.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 27 เมษายน 2563

112 จ้างเหมาย้ายแอร์ 64,000.00        64,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ราคาต ่าสุด 27 เมษายน 2563

113 จ้างเหมาติต้ังระบบ 64,190.00        64,190.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ราคาต ่าสุด 27 เมษายน 2563

114 จ้างเหมา 9,520.00          9,520.00         เฉพาะเจาะจง นาย อภิเดช  ปาหนัน นาย อภิเดช  ปาหนัน ราคาต ่าสุด 27 เมษายน 2563

115 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 50,400.00        50,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น่้าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น่้าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 27 เมษายน 2563

116 ยาบัญชียาหลัก 70,480.00        70,480.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

117 ยาบัญชียาหลัก 199,956.26      199,956.26     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

118 ยาบัญชียาหลัก 7,200.00          7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

119 ยาบัญชียาหลัก 29,061.20        29,061.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ่ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

120 ยาบัญชียาหลัก 73,723.00        73,723.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอส วิชชั น จ่ากัด บริษัท เจเอส วิชชั น จ่ากัด ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

121 ยาบัญชียาหลัก 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

122 ยาบัญชียาหลัก 5,700.00          5,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จ่ากัด บริษัท เอฟ ซี พี จ่ากัด ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

123 ยาบัญชียาหลัก 108,198.40      108,198.40     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ่ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

124 ยาบัญชียาหลัก 34,000.00        34,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พาร์ต้าแลบ จ่ากัด บริษัท พาร์ต้าแลบ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

125 ครุภัณฑ์ส่านักงาน 3,300.00          3,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น่้าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น่้าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

126 วัสดุก่อสร้าง 960.00             960.00            เฉพาะเจาะจง หจก. ล่าปางชัยยาก่อสร้าง หจก. ล่าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

127 ครุภัณฑ์การเกษตร 12,840.00        12,840.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ล่าปางอนันตภัณฑ์ ร้าน ล่าปางอนันตภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

128 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,650.00        10,650.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

129 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 12,800.00        12,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

130 วัสดุอื น 3,250.00          3,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

131 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,800.00          2,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น่้าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น่้าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

132 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,625.00          2,625.00         เฉพาะเจาะจง หจก. โฟร์สตาร์ โอ เอ หจก. โฟร์สตาร์ โอ เอ ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

133 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,860.00          2,860.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จ่ากัด บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

134 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3,900.00          3,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก. กันตินันต์ เน็ทเวริด์ หจก. กันตินันต์ เน็ทเวริด์ ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

135 วัสดุอื น 4,798.95          4,798.95         เฉพาะเจาะจง ร้าน บ๊ิกฟลาวเวอร์ ร้าน บ๊ิกฟลาวเวอร์ ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563



136 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC ประเทศไทย จ่ากัด บริษัท MDC ประเทศไทย จ่ากัด ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

137 วัสดุก่อสราง 4,835.00          4,835.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ล่าปางชัยยาก่อสร้าง หจก. ล่าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต ่าสุด 28 เมษายน 2563

138 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,630.00          1,630.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ เค พลาสติกอินดัสทรี บริษัท พี แอนด์ เค พลาสติกอินดัสทรี ราคาต ่าสุด 30 เมษายน 2563

139 ครุภัณฑ์ส่านักงาน 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ่าสุด 30 เมษายน 2563

140 จ้างเหมาติดต้ังเครื องท่าน่้าอุ่น 1,360.00          1,360.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ่าสุด 30 เมษายน 2563

141 วัสดุส่านักงาน 660.00             660.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ่ากัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ่ากัด ราคาต ่าสุด LPAIF20040008514 30 เมษายน 2563

142 วัสดุส่านักงาน 12,060.00        12,060.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ่ากัด บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด LQSA0045A-630427-
0039 30 เมษายน 2563

143 วัสดุส่านักงาน 87,515.00        87,515.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ไทยทอยส์ พีเพิล เอ เอ หจก. ไทยทอยส์ พีเพิล เอ เอ ราคาต ่าสุด 5/9 30 เมษายน 2563

144 วัสดุงานบ้านงานครัว 11,100.00        11,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ เค พลาสติกอินดัสทรี บริษัท พี แอนด์ เค พลาสติกอินดัสทรี ราคาต ่าสุด 30 เมษายน 2563

145 วัสดุส่านักงาน 21,800.00        21,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์ นางสาวกรรณิการ์ ราคาต ่าสุด 30 เมษายน 2563

146 วัสดุงานบ้านงานครัว 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. โฟร์สตาร์ โอ เอ หจก. โฟร์สตาร์ โอ เอ ราคาต ่าสุด 30 เมษายน 2563

147 เครื องปรับอากาศ 32,000.00        32,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ราคาต ่าสุด 30 เมษายน 2563

148 เครื องปรับอากาศ 34,500.00        34,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ราคาต ่าสุด 30 เมษายน 2563

149 วัสดุส่านักงาน 7,110.00          7,110.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต ่าสุด 30 เมษายน 2563


