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ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

1 ครุภณัฑ์สํานักงาน 20,100.00        20,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น ําล้อมเคหะภณัฑ์ หจก. น ําล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต ําสุด 521/26033-35

2 เครื องชั วน ําหนักแบบนอน 13,500.00        13,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลเลอร์ เมดิคอล จํากัด บริษทั ซิลเลอร์ เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด SM63-0359

3 จ้างซ่อม Prub 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล์ จํากัด บริษทั ไอดีเวลล์ จํากัด ราคาต ําสุด

4 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 2,850.00          2,850.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ ราคาต ําสุด 074/3667

5 จ้างซ่อมครุ๓ณฑ์สํานักงาน 400.00             400.00            เฉพาะเจาะจง หจก. น ําล้อมเคหะภณัฑ์ หจก. น ําล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต ําสุด 522/26066

6 จา้งบํารุงรักษารถยนต์ 7150 10,742.50        10,742.50       เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธนิดีเซล ร้าน โยธนิดีเซล ราคาต ําสุด 155/7738

7 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26,840.00        26,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ จํากัด บริษทั แล็บมาสเตอร์ จํากัด ราคาต ําสุด IV 6307-0423

8 จ้างซ่อมเครื องช่วยหายใจ 28,520.00        28,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อีฟอร์ออร์ แอลเอม จํากัด บริษทั อีฟอร์ออร์ แอลเอม จํากัด ราคาต ําสุด

9 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด

10 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18,345.00        18,345.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ์แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด

11 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 95,461.00        95,461.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร๋ิมเมอร์ จํากัด บริษทั เฟร๋ิมเมอร์ จํากัด ราคาต ําสุด

12 วสัดุทนัตกรรม 123,200.00      123,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ทนัตสยาม จํากัด บริษทั ทนัตสยาม จํากัด ราคาต ําสุด

13 ฟนัเทยีม 31,225.00        31,225.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษทั เอ็กซา ซีแลม จํากัด ราคาต ําสุด Cmbi-2006-000355

14 วสัดุทนัตกรรม 17,350.00        17,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด ราคาต ําสุด

15 วสัดุทนัตกรรม 7,860.00          7,860.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอคิวพลัส จํากัด บริษทั ไอคิวพลัส จํากัด ราคาต ําสุด

16 วสัดุทนัตกรรม 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็มมีเน้นซ์ หจก. เอ็มมีเน้นซ์ ราคาต ําสุด

17 วสัดุทนัตกรรม 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็มมีเน้นซ์ หจก. เอ็มมีเน้นซ์ ราคาต ําสุด

18 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 7,620.00          7,620.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วอีาร์ซัพพลอต จํากัด บริษทั วอีาร์ซัพพลอต จํากัด ราคาต ําสุด

19 จ้างซ่อมเครื องช่วยหายใจ 9,500.00          9,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์เมด อีควิปเม้นท์ จํากัด บริษัท เวิลด์เมด อีควิปเม้นท์ จํากัด ราคาต ําสุด 30257

20 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จํากัด บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV6307-7693

21 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด ราคาต ําสุด AM6306/232

22 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,350.00          3,350.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ลานนาอินตัสเรียลแก๊ส หจก. ลานนาอินตัสเรียลแก๊ส ราคาต ําสุด BR26307/000016

23 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 5,168.10          5,168.10         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเทป จํากัด บริษทั ไทยเทป จํากัด ราคาต ําสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
โรงพยาบาลเกาะคา



24 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,237.25          3,237.25         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบตเตอร์ จํากัด บริษทั เบตเตอร์ จํากัด ราคาต ําสุด

25 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,450.00          4,450.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนด์เมด จํากัด บริษทั ไซแอนด์เมด จํากัด ราคาต ําสุด SM63/064335

26 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 11,634.00        11,634.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรูเมนส์ หจก. อินสทรูเมนส์ ราคาต ําสุด

27 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,750.00          3,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบดอคอทอน จํากัด บริษทั ไบดอคอทอน จํากัด ราคาต ําสุด

28 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั MDA บริษทั MDA ราคาต ําสุด

29 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 43,480.00        43,480.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิส อัลลายแอนซ์ จํากัด บริษทั เมดิส อัลลายแอนซ์ จํากัด ราคาต ําสุด 63/262

30 จ้างเหมาทําปา้ย 6,398.00          6,398.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เลเชอร์ลําปางอิงค์เจ็ท ร้าน เลเชอร์ลําปางอิงค์เจ็ท ราคาต ําสุด 022/1070

31 จ้างเหมาทําปา้ย 3,305.00          3,305.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เลเชอร์ลําปางอิงค์เจ็ท ร้าน เลเชอร์ลําปางอิงค์เจ็ท ราคาต ําสุด 022/1069

32 ขนม น ําผลไม้ 3,280.00          3,280.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต ําสุด 102/268

33 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,400.00          1,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เตี ยเฮงฮง ร้าน เตี ยเฮงฮง ราคาต ําสุด 143/7147

34 วสัดุงานบา้นงานครัว 400.00             400.00            เฉพาะเจาะจง หจก. น ําล้อมเคหะภณัฑ์ หจก. น ําล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต ําสุด 521/26036

35 วสัดุสํานักงาน 1,100.00          1,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น ําล้อมเคหะภณัฑ์ หจก. น ําล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต ําสุด 521/26032

36 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,200.00          7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด

37 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สํานักงาน 1,400.00          1,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เกาะคาการเบาะ ร้าน เกาะคาการเบาะ ราคาต ําสุด 1/4

38 วสัดุทนัตกรรม 72,522.46        72,522.46       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด ราคาต ําสุด

39 วสัดุทนัตกรรม 90,094.00        90,094.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลธโ์ก้ จํากัด บริษทั เฮลธโ์ก้ จํากัด ราคาต ําสุด IN20000194

40 วสัดุทนัตกรรม 7,600.00          7,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีทเีอ็ม ดกลเบลิ จํากัด บริษทั ซีทเีอ็ม ดกลเบลิ จํากัด ราคาต ําสุด IV3070917

41 วสัดุทนัตกรรม 73,340.00        73,340.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ออร์โทดอนทคัไลน์ จํากัด บริษทั ออร์โทดอนทคัไลน์ จํากัด ราคาต ําสุด

42 ครุภณัฑ์สํานักงาน 25,600.00        25,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น ําล้อมเคหะภณัฑ์ หจก. น ําล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต ําสุด

43 ครุภณัฑ์สํานักงาน 13,400.00        13,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น ําล้อมเคหะภณัฑ์ หจก. น ําล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต ําสุด 521/26037

44 วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,341.00          2,341.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพนัธ์ ร้าน รัตนาพนัธ์ ราคาต ําสุด IV6302683

45 วสัดุสํานักงาน 35,744.50        35,744.50       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพนัธ์ ร้าน รัตนาพนัธ์ ราคาต ําสุด IV6302684

46 วสัดุงานบา้นงานครัว 7,891.00          7,891.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เตี ยเฮงฮง ร้าน เตี ยเฮงฮง ราคาต ําสุด 143/7142

47 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,326.00          1,326.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต ําสุด 102/269-270

48 วสัดุงานบา้นงานครัว 12,184.50        12,184.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดดิ ง จํากัด บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดดิ ง จํากัด ราคาต ําสุด IV6300975

49 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,690.00          1,690.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ลําปางคลีน ร้าน ลําปางคลีน ราคาต ําสุด 021/1020

50 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 43,000.00        43,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. กันตนันท ์เน็คเวริค หจก. กันตนันท ์เน็คเวริค ราคาต ําสุด IV2562-0167



51 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 35,500.00        35,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด
085/4216-
4223

52 แบตเตอรี สํารองไฟฟา้ 24,400.00        24,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. มิตรดีเซล หจก. มิตรดีเซล ราคาต ําสุด 10/0471

53 จ้างเหมาสอบเทยีบเครื องมือแพทย์ 25,945.00        25,945.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอ แลป เซนเตอร์ จํากัด บริษทั ไบโอ แลป เซนเตอร์ จํากัด ราคาต ําสุด

54 จ้างเหมาติดตั งกั นประตู 21,500.00        21,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รินพลเจริญกิจ ร้าน รินพลเจริญกิจ ราคาต ําสุด 2/11

55 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 29,500.00        29,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC เมดิคอล จํากัด บริษทั MDC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6306801

56 จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งอตัราซาวด์ 54,400.00        54,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจก่อสร้าง ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจก่อสร้าง ราคาต ําสุด 1/34

57 จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งทันตกรรม 198,200.00      198,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง ราคาต ําสุด

58 วสัดุงานบา้นงานครัว 22,200.00        22,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เค พลาสติก อินดัสทรี บริษัท พีแอนด์เค พลาสติก อินดัสทรี ราคาต ําสุด 6008423

59 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 4,450.00          4,450.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 085/4214

60 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 19,380.00        19,380.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 085/4215

61 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 90,000.00        90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ์แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX_IV6308-012

62 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 68,500.00        68,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จํากัด ราคาต ําสุด INV6307-0730

63 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,390.00        20,390.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ จํากัด บริษทั แล็บมาสเตอร์ จํากัด ราคาต ําสุด IV6307-0898

64 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 31,600.00        31,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด บริษทั แอฟฟนิิเทค็ จํากัด ราคาต ําสุด D63-01171

65 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8,400.00          8,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม พ ีเมดกรุ๊ป จํากัด บริษทั เอ็ม พ ีเมดกรุ๊ป จํากัด ราคาต ําสุด MG 6307-0358

66 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17,900.00        17,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จํากัด ราคาต ําสุด INV-20-0944

67 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,400.00          6,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก. โพร์สตาร์โอเอ หจก. โพร์สตาร์โอเอ ราคาต ําสุด 159/014

68 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 99,000.00        99,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ์แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด EX-IV6307-207

69 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 25,500.00        25,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด IV6300216

70 พลั วพรวณ 3,410.00          3,410.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน สวนเขลางค์ทองพนัธไ์ม้ ร้าน สวนเขลางค์ทองพนัธไ์ม้ ราคาต ําสุด 009/0413

71 รถเข็นของ 2,950.00          2,950.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เต็กหมง หจก. เต็กหมง ราคาต ําสุด 156/7788

72 ตู้เย็น 19,380.00        19,380.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC เมดิคอล จํากัด บริษทั MDC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6306800

73 อะเดปเตอร์ 192.00             192.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.วสัดุภณัฑ์ (เกาะคา) ร้าน ก.วสัดุภณัฑ์ (เกาะคา) ราคาต ําสุด 049/2417

74 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม จํากัด บริษทั องค์การเภสัชกรรม จํากัด ราคาต ําสุด 3020032704

75 ยาบญัชียาหลัก 339,922.00      339,922.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จํากัด ราคาต ําสุด 1165840529

76 ยาบญัชียาหลัก 164,664.44      164,664.44     เฉพาะเจาะจง หจก. โฟร์สตาร์โอเอ หจก. โฟร์สตาร์โอเอ ราคาต ําสุด

77 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 14,400.00        14,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจ็น จํากัด บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจ็น จํากัด ราคาต ําสุด ASD6307-023



78 จ้างซ่อม ค. การแพทย์ 13,910.00        13,910.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจ็น จํากัด บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจ็น จํากัด ราคาต ําสุด ASD6307-022

79 จ้างซ่อม ค. การแพทย์ 5,500.00          5,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รักกันโฆษณา ร้าน รักกันโฆษณา ราคาต ําสุด

80 จ้างทําตรายาง 750.00             750.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ ราคาต ําสุด

81 จ้างบํารุงเครื องปรับอากาศ 2,700.00          2,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ ราคาต ําสุด

82 จ้างบํารุงเครื องปรับอากาศ 2,700.00          2,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ ราคาต ําสุด

83 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 850.00             850.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ ราคาต ําสุด

84 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ ราคาต ําสุด

85 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 575.00             575.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด

86 วสัดุสํานักงาน 355.00             355.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพนัธ์ ร้าน รัตนาพนัธ์ ราคาต ําสุด

87 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 645.00             645.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด

88 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด บริษทั แอมเบสพลัส จํากัด ราคาต ําสุด

89 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 19,362.00        19,362.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนด์เมด จํากัด บริษทั ไซแอนด์เมด จํากัด ราคาต ําสุด

90 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จํากัด บริษทั เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จํากัด ราคาต ําสุด

91 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด ราคาต ําสุด

92 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 53,000.00        53,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จํากัด ราคาต ําสุด INV6308-0299

93 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 91,725.00        91,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์มเมอร์ จํากัด บริษทั เฟร์มเมอร์ จํากัด ราคาต ําสุด INV6308-0326

94 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 75,500.00        75,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากัด บริษทั ไบโอเซน จํากัด ราคาต ําสุด 2008057

95 ครุภณัฑ์สํานักงาน 4,950.00          4,950.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด

96 จ้างเปลี ยนยางรถซาเล้ง 260.00             260.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน พบิลูย์การช่าง ร้าน พบิลูย์การช่าง ราคาต ําสุด

97 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 12,320.00        12,320.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ ราคาต ําสุด

98 ยาบญัชียาหลัก 133,845.85      133,845.85     เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม จํากัด บริษทั องค์การเภสัชกรรม จํากัด ราคาต ําสุด 3020032705

99 ยาบญัชียาหลัก 4,012.50          4,012.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอล.เอช. บริษทั บี.เอล.เอช. ราคาต ําสุด 1063013680

100 ยาบญัชียาหลัก 26,750.00        26,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.เอส.วชิั น บริษทั เจ.เอส.วชิั น ราคาต ําสุด 100268529

101 ยาบญัชียาหลัก 5,448.00          5,448.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค บริษทั แอตแลนติค ราคาต ําสุด 63017881

102 ยาบญัชียาหลัก 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พเีอ็มแอล บริษทั พเีอ็มแอล ราคาต ําสุด SIS200624-088

103 ยาบญัชียาหลัก 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ บริษทั มาสุ ราคาต ําสุด 187139

104 ยาบญัชียาหลัก 5,457.00          5,457.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์มเคลเลอร์ จํากัด บริษทั ดีทแฮล์มเคลเลอร์ จํากัด ราคาต ําสุด 5448028661



105 วสัดุทนัตกรรม 13,080.00        13,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1998) จํากัด บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1998) จํากัด ราคาต ําสุด

106 วสัดุทนัตกรรม 12,660.00        12,660.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จํากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จํากัด ราคาต ําสุด

107 วสัดุทนัตกรรม 11,299.20        11,299.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด ราคาต ําสุด 5332051031

108 วสัดุทนัตกรรม 26,270.00        26,270.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ จํากัด บริษทั เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ จํากัด ราคาต ําสุด

109 วสัดุทนัตกรรม 23,700.00        23,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นูโวเดนท ์จํากัด บริษทั นูโวเดนท ์จํากัด ราคาต ําสุด IV6308017

110 วสัดุทนัตกรรม 5,232.00          5,232.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นูโวเดนท ์จํากัด บริษทั นูโวเดนท ์จํากัด ราคาต ําสุด DS6307/0640

111 วสัดุทนัตกรรม 6,200.00          6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด ราคาต ําสุด IV2007102778

112 วสัดุทนัตกรรม 39,565.00        39,565.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เดนตัล วชิั น จํากัด บริษทั เดนตัล วชิั น จํากัด ราคาต ําสุด IV6305801

113 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 62,800.00        62,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จํากัด ราคาต ําสุด INV6308-0326

114 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 94,632.00        94,632.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จํากัด ราคาต ําสุด INV6307-0747

115 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 10,900.00        10,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC เมดิคอล จํากัด บริษทั MDC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6306930

116 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ 46,000.00        46,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่กฤษดาการช่าง หจก. เชียงใหม่กฤษดาการช่าง ราคาต ําสุด

117 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 20,900.00        20,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC เมดิคอล จํากัด บริษทั MDC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6307001

118 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 28,000.00        28,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC เมดิคอล จํากัด บริษทั MDC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6307035

119 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 29,700.00        29,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล์ จํากัด บริษทั ไอดีเวลล์ จํากัด ราคาต ําสุด

120 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 11,556.00        11,556.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จํากัด ราคาต ําสุด 1165900103

121 อาหารเดือน สิงหาคม 468,266.00      468,266.00     เฉพาะเจาะจง นาย สมพล  บารมีกุล นาย สมพล  บารมีกุล ราคาต ําสุด

122 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 20,900.00        20,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC เมดิคอล จํากัด บริษทั MDC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด 6307162

123 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 5,992.00          5,992.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บบีาร์น บริษทั บบีาร์น ราคาต ําสุด

124 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,060.00          4,060.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมทโทรนิกส์ บริษทั เมทโทรนิกส์ ราคาต ําสุด

125 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จํากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จํากัด ราคาต ําสุด

126 วสัดุทนัตกรรม 80,000.00        80,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอไบโอเทค(ไทยแลนด์) จํากัด บริษัท นีโอไบโอเทค(ไทยแลนด์) จํากัด ราคาต ําสุด

127 วสัดุทนัตกรรม 35,000.00        35,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามเดนท ์จํากัด บริษทั สยามเดนท ์จํากัด ราคาต ําสุด

128 วสัดุทนัตกรรม 1,350.00          1,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ จํากัด บริษทั เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ จํากัด ราคาต ําสุด

129 วสัดุทนัตกรรม 1,391.00          1,391.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอชเอส(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอชเอส(ประเทศไทย) จํากัด ราคาต ําสุด

130 วสัดุทนัตกรรม 1,700.00          1,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เด้นท ์เมท จํากัด บริษทั เด้นท ์เมท จํากัด ราคาต ําสุด

131 วสัดุทนัตกรรม 2,580.00          2,580.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จํากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จํากัด ราคาต ําสุด



132 วสัดุทนัตกรรม 13,400.00        13,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ จํากัด บริษทั เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ จํากัด ราคาต ําสุด

133 วสัดุทนัตกรรม 2,640.00          2,640.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จํากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จํากัด ราคาต ําสุด

134 วสัดุทนัตกรรม 4,250.00          4,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซูมิตร 1967 จํากัด บริษทั ซูมิตร 1967 จํากัด ราคาต ําสุด

135 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 90,000.00        90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC เมดิคอล จํากัด บริษทั MDC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด

136 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 6,600.00          6,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ ราคาต ําสุด

137 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,400.00        14,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ จํากัด บริษทั แล็บมาสเตอร์ จํากัด ราคาต ําสุด 63-00184

138 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 99,000.00        99,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์แล็บ จํากัด บริษทั เอ็กซ์แล็บ จํากัด ราคาต ําสุด

139 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 5,720.00          5,720.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ ราคาต ําสุด

140 จ้างซ่อมประตู 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจก่อสร้าง ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจก่อสร้าง ราคาต ําสุด 1/34

141 จ้างทําโครงเหล็ก 9,500.00          9,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง ราคาต ําสุด 2/14

142 จ้างติดตั งประตูบานเลื อน 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ปทัมาเจริฐกิจ ร้าน ปทัมาเจริฐกิจ ราคาต ําสุด 2/17

143 จ้างติดตั งประตูโครงเหล็ก 18,500.00        18,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจก่อสร้าง ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจก่อสร้าง ราคาต ําสุด 1*35

144 วสัดุงานบา้นงานครัว 2,100.00          2,100.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต ําสุด 102/70

145 ครุภณัฑ์สํานักงาน 1,900.00          1,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด

146 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC เมดิคอล จํากัด บริษทั MDC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด

147 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,540.00        14,540.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ จํากัด บริษทั แล็บมาสเตอร์ จํากัด ราคาต ําสุด

148 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 53,000.00        53,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จํากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จํากัด ราคาต ําสุด

149 อาหารเดือนกรกฎาคม 486,266.00      486,266.00     เฉพาะเจาะจง นาย สมพล บารมีกุล นาย สมพล บารมีกุล ราคาต ําสุด

150 ครุภณัฑ์สํานักงาน 19,360.00        19,360.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น ําล้อมเคหะภณัฑ์ หจก. น ําล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต ําสุด

151 จ้างทําปา้ย 49,971.00        49,971.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ซายเนจกรุ๊ป หจก. ซายเนจกรุ๊ป ราคาต ําสุด

152 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศ 12,450.00        12,450.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาแอร์การไฟฟา้ ร้าน รัษฎาแอร์การไฟฟา้ ราคาต ําสุด

153 จ้างซ่อม ค.การแพทย์ 5,000.00          5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซฟไลน์ บริษทั เซฟไลน์ ราคาต ําสุด

154 จ้างซ่อม ค.การแพทย์ 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด บริษทั อินโฟ เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด

155 ผ้าปโูต๊ะ 1,600.00          1,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ยากัตซิงค์ หจก. ยากัตซิงค์ ราคาต ําสุด

156 ยาบญัชียาหลัก 35,750.00        35,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอล พ ีซัพพลาย จํากัด บริษทั แอล พ ีซัพพลาย จํากัด ราคาต ําสุด

157 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. วอีาร์ หจก. วอีาร์ ราคาต ําสุด

158 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 2,900.00          2,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบส บริษทั แอมเบส ราคาต ําสุด



159 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,250.00          3,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส บริษทั ไทยก๊อส ราคาต ําสุด

160 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 20,025.00        20,025.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเทร์ บริษทั ไอเทร์ ราคาต ําสุด

161 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 12,830.00        12,830.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซน์แอนด์เมด จํากัด บริษทั ไซน์แอนด์เมด จํากัด ราคาต ําสุด

162 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 49,434.00        49,434.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ําสุด

163 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,250.00          4,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพเีค บริษทั เคพเีค ราคาต ําสุด

164 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 32,270.00        32,270.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส บริษทั เมดีส ราคาต ําสุด

165 จ้างทําตรายาง 480.00             480.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รักกันโฆษณา ร้าน รักกันโฆษณา ราคาต ําสุด

166 วสัดุไฟฟา้ 192.60             192.60            เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.วสัดุภณัฑ์ (เกาะคา) ร้าน ก.วสัดุภณัฑ์ (เกาะคา) ราคาต ําสุด

167 ยาบญัชียาหลัก 7,400.00          7,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จํากัด บริษทั 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จํากัด ราคาต ําสุด

168 ซ่อมค.ยาน นข 4829 1,605.00          1,605.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธนิดีเซล ร้าน โยธนิดีเซล ราคาต ําสุด

169 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 14,800.00        14,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินตรัสตรี จํากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินตรัสตรี จํากัด ราคาต ําสุด

170 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 17,944.00        17,944.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสตูรเม้นท ์แล็ป หจก. อินสตูรเม้นท ์แล็ป ราคาต ําสุด

171 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด บริษทั CKC เมดิคอล จํากัด ราคาต ําสุด

รวมทั้งสิ้น 5,170,858.90   5,170,858.90  
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