
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรือ

จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีใบส่งของ

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรช้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 53,000.00        53,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV 6306-0402 1 มิถุนายน 2563

2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 90,000.00        90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต  าสุด EX-IV 6306-115 1 มิถุนายน 2563

3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 86,200.00        86,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2563

4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 44,500.00        44,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต  าสุด 5331853713A 1 มิถุนายน 2563

5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,800.00        15,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด ราคาต  าสุด D63-00936 1 มิถุนายน 2563

6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 91,725.00        91,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV 6306-0453 1 มิถุนายน 2563

7 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,260.00        14,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด IV 6306-0614 1 มิถุนายน 2563

8 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9,300.00          9,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเทคนิคัล จ ากัด บริษัท ไบโอเทคนิคัล จ ากัด ราคาต  าสุด INV63060057 1 มิถุนายน 2563

9 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 90,000.00        90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต  าสุด EX-IV 6306-113 1 มิถุนายน 2563

10 วัสดุทันตกรรม 2,118.60          2,118.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2563

11 ฟันเทียม 11,170.00        11,170.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2563

12 วัสดุก่อสร้าง 1,150.00          1,150.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เต๊กมง หจก. เต๊กมง ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2563

13 ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,600.00          9,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2563

14 ครุภัณฑ์ส านักงาน 133,700.00      133,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาแอร์การไฟฟ้า ร้าน รัษฎาแอร์การไฟฟ้า ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2563

15 จ้างท าป้าย 360.00             360.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รักกันโฆษณา ร้าน รักกันโฆษณา ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2563

16 สต๊ิกเกอร์ 1,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ก าแพงเพชร เซอร์วิส ร้าน ก าแพงเพชร เซอร์วิส ราคาต  าสุด KS07/0310 1 มิถุนายน 2563

17 ช้ันใส่เอกสาร 1,260.00          1,260.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2563

18 น้ าดื ม 2,003.00          2,003.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าดื มนิวสตาร์ ร้าน น้ าดื มนิวสตาร์ ราคาต  าสุด 1 มิถุนายน 2563

19 จ้างบ ารุงรักษารถยนต์  5954 1,605.00          1,605.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล ราคาต  าสุด 154/7697 1 มิถุนายน 2563

20 จ้างบ ารุงรักษารถยนต์  5954 3,047.50          3,047.50         เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล ราคาต  าสุด 154/7698 1 มิถุนายน 2563

21 จ้างซ่อมเครื องนึ ง 21,315.00        21,315.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินโฟ เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 4 มิถุนายน 2563

22 จ้างซ่อมซิลซองแบบอัตโนมัติ 5,050.00          5,050.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินโฟ เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 2020-0538 4 มิถุนายน 2563

23 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17,820.00        17,820.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด ราคาต  าสุด 4 มิถุนายน 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
โรงพยำบำลเกำะคำ



24 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด ราคาต  าสุด SMCC630600177 4 มิถุนายน 2563

25 จ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟท์ 51,360.00        51,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จ ากัด บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จ ากัด ราคาต  าสุด 4 มิถุนายน 2563

26 ตู้เอกสาร 2 ช้ัน 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 519/25924 4 มิถุนายน 2563

27 จ้างซ่อมมอเตอร์ป้ัมน้ า 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต วงศ์ค าตุ้ย นายประกาศิต วงศ์ค าตุ้ย ราคาต  าสุด 3/10 4 มิถุนายน 2563

28 วัสดุคอมพิวเตอร์ 650.00             650.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด IV6302081 4 มิถุนายน 2563

29 มอเตอร์กลับส่าย 642.00             642.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จ ากัด บริษัท ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จ ากัด ราคาต  าสุด 16/0779 4 มิถุนายน 2563

30 จ้างซ่อมครุภัณฑ์อื น 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต วงศ์ค าตุ้ย นายประกาศิต วงศ์ค าตุ้ย ราคาต  าสุด 3/10 4 มิถุนายน 2563

31 จ้างซ่อมตู้เก็บเลือด 400.00             400.00            เฉพาะเจาะจง หจก. ต้ังไฮ้ง้วน หจก. ต้ังไฮ้ง้วน ราคาต  าสุด 4 มิถุนายน 2563

32 ตู้เก็บสิ งตรวจ 43,000.00        43,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เขลางค์เม็ททอล หจก. เขลางค์เม็ททอล ราคาต  าสุด K63-01/0000 4 มิถุนายน 2563

33 ไฟฉาย 400.00             400.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต  าสุด 4 มิถุนายน 2563

34 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต  าสุด 082/4074 4 มิถุนายน 2563

35 จ้างเหมาเทฝาท่อ 2,800.00          2,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ที อาร์ ก่อสร้าง ร้าน ที อาร์ ก่อสร้าง ราคาต  าสุด 2/10 5 มิถุนายน 2563

36 หลอดไฟ 3,325.00          3,325.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟออริต้ี บริษัท ไฟออริต้ี ราคาต  าสุด 5 มิถุนายน 2563

37 จ้างซ่อมไมโครเวฟ 400.00             400.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จ ากัด บริษัท ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จ ากัด ราคาต  าสุด 128/6396 5 มิถุนายน 2563

38 จ้างซ่อมไมโครเวฟ 650.00             650.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จ ากัด บริษัท ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป จ ากัด ราคาต  าสุด 5 มิถุนายน 2563

39 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,912.00          6,912.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต  าสุด 3/10 5 มิถุนายน 2563

40 จ้างปรับปรุงระบบน้ าเสีย 5,300.00          5,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ปัทมาเจริฐกิจ ร้าน ปัทมาเจริฐกิจ ราคาต  าสุด 5 มิถุนายน 2563

41 จ้างเหมา 14,000.00        14,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอภิเดช  ปานันท์ นายอภิเดช  ปานันท์ ราคาต  าสุด 2/10 5 มิถุนายน 2563

42 จ้างเหมาเครื องล้างหลอดลม 6,650.00          6,650.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 5 มิถุนายน 2563

43 จ้างเหมาท าป้าย 5,789.00          5,789.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เลเชอร์ล าปางอิงค์เจ็ท ร้าน เลเชอร์ล าปางอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 021/1038 5 มิถุนายน 2563

44 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29,700.00        29,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด ราคาต  าสุด 6306084 8 มิถุนายน 2563

45 ไม้กวาดแข็ง 700.00             700.00            เฉพาะเจาะจง นายเสริฐ กานัน นายเสริฐ กานัน ราคาต  าสุด 8 มิถุนายน 2563

46 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,615.00          1,615.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสตูรเม้นท์ แล็ป หจก. อินสตูรเม้นท์ แล็ป ราคาต  าสุด 8 มิถุนายน 2563

47 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 8 มิถุนายน 2563

48 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง นายกิติพงศ์ ธรรมจักษ์ นายกิติพงศ์ ธรรมจักษ์ ราคาต  าสุด 1/1 8 มิถุนายน 2563

49 วัสดุอื น 410.00             410.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.วัสดุภัณฑ์ (เกาะคา) ร้าน ก.วัสดุภัณฑ์ (เกาะคา) ราคาต  าสุด 049/2447 9 มิถุนายน 2563

50 บัตรคิวสีฟ้า/สีขาว 1,900.00          1,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์เอส โปรดักส์ ซัพพลาย หจก. อาร์เอส โปรดักส์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 102/5079 9 มิถุนายน 2563

51 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC บริษัท MDC ราคาต  าสุด 10 มิถุนายน 2563



52 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอินดรัสเตรีย แก๊ส จ ากัด บริษัท ลานนาอินดรัสเตรีย แก๊ส จ ากัด ราคาต  าสุด 10 มิถุนายน 2563

53 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 56,160.00        56,160.00       เฉพาะเจาะจง หจก. พรรษาเวชภัณฑ์ หจก. พรรษาเวชภัณฑ์ ราคาต  าสุด IV6306-005 10 มิถุนายน 2563

54 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,478.00        16,478.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็ก เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็ก เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 630602646 10 มิถุนายน 2563

55 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด ราคาต  าสุด IV20008485 10 มิถุนายน 2563

56 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,060.00        11,060.00       เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร์ ซัตพอร์ต หจก. วีอาร์ ซัตพอร์ต ราคาต  าสุด 633170 10 มิถุนายน 2563

57 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,118.00          3,118.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสตูรเม้นท์ แล็ป หจก. อินสตูรเม้นท์ แล็ป ราคาต  าสุด ILV6304/0563 10 มิถุนายน 2563

58 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 95,123.00        95,123.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต  าสุด 5331880846 10 มิถุนายน 2563

59 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 13,015.00        13,015.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด ราคาต  าสุด 10 มิถุนายน 2563

60 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 24,048.25        24,048.25       เฉพาะเจาะจง บริษัท 3 เอ็ม บริษัท 3 เอ็ม ราคาต  าสุด 10 มิถุนายน 2563

61 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 140,006.30      140,006.30     เฉพาะเจาะจง บริษัท จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน บริษัท จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน ราคาต  าสุด 9755106689 10 มิถุนายน 2563

62 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 23,450.00        23,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีเค บริษัท เคพีเค ราคาต  าสุด 10 มิถุนายน 2563

63 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,200.00          6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัตน์การช่าง(1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัตน์การช่าง(1992) จ ากัด ราคาต  าสุด SC63060135 10 มิถุนายน 2563

64 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,964.50        12,964.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด IV6300825 10 มิถุนายน 2563

65 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,940.00          2,940.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ล าปางคลีน ร้าน ล าปางคลีน ราคาต  าสุด 021/1008 10 มิถุนายน 2563

66 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,556.00          2,556.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด IV6302128 10 มิถุนายน 2563

67 วัสดุงานบ้านงานครัว 8,454.00          8,454.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต  าสุด 102/265-267 10 มิถุนายน 2563

68 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,120.00          4,120.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เตียเฮงฮง ร้าน เตียเฮงฮง ราคาต  าสุด 143/7131 10 มิถุนายน 2563

69 วัสดุส านักงาน 36,204.00        36,204.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด IV6302126 10 มิถุนายน 2563

70 จ้างซ่อมมอเตอร์ระบายอากาศ 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ ราคาต  าสุด 12 มิถุนายน 2563

71 สต๊ิกเกอร์ 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวชิชาณัฐ สุธรรม นางสาวชิชาณัฐ สุธรรม ราคาต  าสุด 2/2 12 มิถุนายน 2563

72 จ้างซ่อม 100.00             100.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.วัสดุภัณฑ์ (เกาะคา) ร้าน ก.วัสดุภัณฑ์ (เกาะคา) ราคาต  าสุด 048/2365 12 มิถุนายน 2563

73 วัสดุก่อสร้าง 250.00             250.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.วัสดุภัณฑ์ (เกาะคา) ร้าน ก.วัสดุภัณฑ์ (เกาะคา) ราคาต  าสุด 048/2382 12 มิถุนายน 2563

74 จ้างท าป้าย 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เลเชอร์ล าปางอิงค์เจ็ท ร้าน เลเชอร์ล าปางอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 12 มิถุนายน 2563

75 เครื อง 1,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลเจนเทค จ ากัด บริษัท อัลเจนเทค จ ากัด ราคาต  าสุด CL2005001 12 มิถุนายน 2563

76 ซ่อมกุญแจโต๊ะท างาน 470.00             470.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน มรรคกุญแจ ร้าน มรรคกุญแจ ราคาต  าสุด 1/7 12 มิถุนายน 2563

77 แจกัน 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ป้าจันทร์ เซรามิค ร้าน ป้าจันทร์ เซรามิค ราคาต  าสุด 026/1299 12 มิถุนายน 2563

78  วัสดุส านักงาน 250.00             250.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮียงบรรณกิจ ร้าน เฮียงบรรณกิจ ราคาต  าสุด 026/1299 12 มิถุนายน 2563

79 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 165,000.00      165,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน รินพลเจริญกิจ ร้าน รินพลเจริญกิจ ราคาต  าสุด 12 มิถุนายน 2563



80 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9,720.00          9,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด ราคาต  าสุด 6306133 15 มิถุนายน 2563

81 เก้าอ้ีพนักพิงหยกสีขาว 7,668.00          7,668.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 15 มิถุนายน 2563

82 หัว lan cat 5 390.00             390.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เดสก์ทอป คอมพิวเตอร์ หจก. เดสก์ทอป คอมพิวเตอร์ ราคาต  าสุด 00016306000075 15 มิถุนายน 2563

83 วัสดุเกษตร 6,050.00          6,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน สวนเขลางค์ทองพันธ์ไม้ ร้าน สวนเขลางค์ทองพันธ์ไม้ ราคาต  าสุด 009/0409 15 มิถุนายน 2563

84 วัสดุส านักงาน 14,380.00        14,380.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด IV6302127 15 มิถุนายน 2563

85 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,500.00        19,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด IV6300182 15 มิถุนายน 2563

86 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 23,968.00        23,968.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 15 มิถุนายน 2563

87 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 25,710.00        25,710.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 15 มิถุนายน 2563

88 วัสดุก่อสร้าง 3,175.00          3,175.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต  าสุด 139/6924 15 มิถุนายน 2563

89 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,000.00        14,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต  าสุด 17 มิถุนายน 2563

90 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 91,299.00        91,299.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV 6306-0703 17 มิถุนายน 2563

91 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 90,000.00        90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต  าสุด 17 มิถุนายน 2563

92 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 75,500.00        75,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด ราคาต  าสุด 17 มิถุนายน 2563

93 สวิทย์ลูกลอย 21,400.00        21,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เวสวอเตอร์ เอ็นจิเนียริ ง เซอร์วิส บริษัท เวสวอเตอร์ เอ็นจิเนียริ ง เซอร์วิส ราคาต  าสุด 014/0741 17 มิถุนายน 2563

94 จ้างเหมาซ่อมค.การแพทย์ 243,750.00      243,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อิโนเวชั นส์ จ ากัด บริษัท อิโนเวชั นส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 18 มิถุนายน 2563

95 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,975.00          2,975.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 18 มิถุนายน 2563

96 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,520.00          2,520.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 18 มิถุนายน 2563

97 ปุ๋ยข้ีวัว/ปุ๋ยข้ีหนู 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง นาง จันทร์นวล ธรรมเสน นาง จันทร์นวล ธรรมเสน ราคาต  าสุด 001/01 19 มิถุนายน 2563

98 ครุภัณฑ์ส านักงาน 18,600.00        18,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 19 มิถุนายน 2563

99 วัสดุส านักงาน 6,205.00          6,205.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด 19 มิถุนายน 2563

100 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด IV6300189 19 มิถุนายน 2563

101 จ้างเหมาเจาะท่อระบายน้ า 9,700.00          9,700.00         เฉพาะเจาะจง นาย อภิเดช  ปานันท์ นาย อภิเดช  ปานันท์ ราคาต  าสุด 19 มิถุนายน 2563

102 จ้างติดต้ังเครื องปรับอากาศ 7,300.00          7,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาแอร์การไฟฟ้า ร้าน รัษฎาแอร์การไฟฟ้า ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

103 จ้างติดต้ังเจาะกระจก 5,970.00          5,970.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ปัทมาเจริฐกิจ ร้าน ปัทมาเจริฐกิจ ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

104 ยาบัญชียาหลัก 163,520.00      163,520.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแอนด์วี กรุงเทพ จ ากัด บริษัท วีแอนด์วี กรุงเทพ จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

105 ยาบัญชียาหลัก 71,476.00        71,476.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

106 ยาบัญชียาหลัก 119,926.20      119,926.20     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

107 ยาบัญชียาหลัก 15,240.00        15,240.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563



108 ยาบัญชียาหลัก 11,100.00        11,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอนเมนู จ ากัด บริษัท โมเดอนเมนู จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

109 ยาบัญชียาหลัก 11,128.00        11,128.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็ลเอช เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท บีเอ็ลเอช เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

110 ยาบัญชียาหลัก 82,470.00        82,470.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

111 ยาบัญชียาหลัก 70,270.00        70,270.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

112 ยาบัญชียาหลัก 39,904.00        39,904.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

113 ยาบัญชียาหลัก 17,892.00        17,892.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรีเมด ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

114 ยาบัญชียาหลัก 6,400.00          6,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

115 ยาบัญชียาหลัก 66,920.00        66,920.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลิน ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด บริษัท เบอลิน ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

116 ยาบัญชียาหลัก 9,744.00          9,744.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาติกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาติกา จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

117 ยาบัญชียาหลัก 36,360.00        36,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

118 ยาบัญชียาหลัก 30,174.00        30,174.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

119 ยาบัญชียาหลัก 19,960.00        19,960.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

120 ยาบัญชียาหลัก 3,900.00          3,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

121 ยาบัญชียาหลัก 4,960.00          4,960.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอเคมิคอลส์ จ ากัด บริษัท ทีโอเคมิคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

122 ยาบัญชียาหลัก 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พาร์ต้าแล็บ จ ากัด บริษัท พาร์ต้าแล็บ จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

123 ยาบัญชียาหลัก 11,526.04        11,526.04       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

124 ยาบัญชียาหลัก 32,500.00        32,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทรเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทรเป้ียน จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

125 ยาบัญชียาหลัก 7,134.76          7,134.76         เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

126 ยาบัญชียาหลัก 13,060.00        13,060.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

127 ยาบัญชียาหลัก 92,815.20        92,815.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

128 ยาบัญชียาหลัก 138,496.04      138,496.04     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

129 ยาบัญชียาหลัก 13,300.00        13,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

130 ยาบัญชียาหลัก 33,600.00        33,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น์ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท โมเดิร์น์ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

131 ยาบัญชียาหลัก 7,680.00          7,680.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จ ากัด บริษัท ซีฟาม จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

132 ยาบัญชียาหลัก 2,490.00          2,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

133 ยาบัญชียาหลัก 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด บริษัท กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

134 ยาบัญชียาหลัก 26,300.00        26,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด บริษัท กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

135 ยาบัญชียาหลัก 25,200.00        25,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563



136 ยาบัญชียาหลัก 6,960.00          6,960.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

137 ยาบัญชียาหลัก 3,480.00          3,480.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

138 ยาบัญชียาหลัก 38,702.00        38,702.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

139 ยาบัญชียาหลัก 26,000.00        26,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

140 ยาบัญชียาหลัก 2,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล บี เอส จ ากัด บริษัท แอล บี เอส จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

141 ยาบัญชียาหลัก 3,400.00          3,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

142 ยาบัญชียาหลัก 6,687.50          6,687.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชชั น จ ากัด บริษัท เจ เอส วิชชั น จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

143 ยาบัญชียาหลัก 3,960.00          3,960.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล บี เอส จ ากัด บริษัท แอล บี เอส จ ากัด ราคาต  าสุด 22 มิถุนายน 2563

144 ถังขยะ 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. โฟร์สตาร์โอเอ หจก. โฟร์สตาร์โอเอ ราคาต  าสุด 23 มิถุนายน 2563

145 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11,880.00        11,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด ราคาต  าสุด 23 มิถุนายน 2563

146 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 91,725.00        91,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 23 มิถุนายน 2563

147 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,540.00        14,540.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 23 มิถุนายน 2563

148 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 53,000.00        53,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 23 มิถุนายน 2563

149 อาหารเดือนกรกฎาคม 486,266.00      486,266.00     เฉพาะเจาะจง นาย สมพล บารมีกุล นาย สมพล บารมีกุล ราคาต  าสุด 23 มิถุนายน 2563

150 ครุภัณฑ์ส านักงาน 19,360.00        19,360.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 23 มิถุนายน 2563

151 จ้างท าป้าย 49,971.00        49,971.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ซายเนจกรุ๊ป หจก. ซายเนจกรุ๊ป ราคาต  าสุด 23 มิถุนายน 2563

152 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 12,450.00        12,450.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาแอร์การไฟฟ้า ร้าน รัษฎาแอร์การไฟฟ้า ราคาต  าสุด 24 มิถุนายน 2563

153 จ้างซ่อม ค.การแพทย์ 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟไลน์ บริษัท เซฟไลน์ ราคาต  าสุด 24 มิถุนายน 2563

154 จ้างซ่อม ค.การแพทย์ 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินโฟ เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 24 มิถุนายน 2563

155 ผ้าปูโต๊ะ 1,600.00          1,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ยากัตซิงค์ หจก. ยากัตซิงค์ ราคาต  าสุด 24 มิถุนายน 2563

156 ยาบัญชียาหลัก 35,750.00        35,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล พี ซัพพลาย จ ากัด บริษัท แอล พี ซัพพลาย จ ากัด ราคาต  าสุด 24 มิถุนายน 2563

157 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร์ หจก. วีอาร์ ราคาต  าสุด 24 มิถุนายน 2563

158 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบส บริษัท แอมเบส ราคาต  าสุด 24 มิถุนายน 2563

159 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,250.00          3,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส บริษัท ไทยก๊อส ราคาต  าสุด 24 มิถุนายน 2563

160 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 20,025.00        20,025.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเทร์ บริษัท ไอเทร์ ราคาต  าสุด 24 มิถุนายน 2563

161 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,830.00        12,830.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซน์แอนด์เมด จ ากัด บริษัท ไซน์แอนด์เมด จ ากัด ราคาต  าสุด 24 มิถุนายน 2563

162 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 49,434.00        49,434.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต  าสุด 24 มิถุนายน 2563

163 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,250.00          4,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีเค บริษัท เคพีเค ราคาต  าสุด 24 มิถุนายน 2563



164 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 32,270.00        32,270.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดีส บริษัท เมดีส ราคาต  าสุด 24 มิถุนายน 2563

165 จ้างท าตรายาง 480.00             480.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รักกันโฆษณา ร้าน รักกันโฆษณา ราคาต  าสุด 24 มิถุนายน 2563

166 วัสดุไฟฟ้า 192.60             192.60            เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.วัสดุภัณฑ์ (เกาะคา) ร้าน ก.วัสดุภัณฑ์ (เกาะคา) ราคาต  าสุด 24 มิถุนายน 2563

167 ยาบัญชียาหลัก 7,400.00          7,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด ราคาต  าสุด 24 มิถุนายน 2563

168 ซ่อมค.ยาน นข 4829 1,605.00          1,605.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล ราคาต  าสุด 24 มิถุนายน 2563

169 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,800.00        14,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินตรัสตรี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินตรัสตรี จ ากัด ราคาต  าสุด 29 มิถุนายน 2563

170 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,944.00        17,944.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสตูรเม้นท์ แล็ป หจก. อินสตูรเม้นท์ แล็ป ราคาต  าสุด 29 มิถุนายน 2563

171 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 29 มิถุนายน 2563


