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1 ยาบัญชยีาหลัก 4,800.00                 4,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พเีอม็แอล จํากดั บริษทั พเีอม็แอล จํากดั ราคาต ําสุด 190923080 3 ตุลาคม 2562

2 ยาบัญชยีาหลัก 13,740.00              13,740.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอเคมิคอลส๑ จํากดั บริษทั ทีโอเคมิคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 6210/10386 3 ตุลาคม 2562

3 ยาบัญชยีาหลัก 900.00                   900.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอเคมิคอลส๑ จํากดั บริษทั ทีโอเคมิคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 6210/10385 3 ตุลาคม 2562

4 ยาบัญชยีาหลัก 3,720.00                 3,720.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอเคมิคอลส๑ จํากดั บริษทั ทีโอเคมิคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 6209/11560 3 ตุลาคม 2562

5 ยาบัญชยีาหลัก 19,500.00              19,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีพดีรักส๑ จํากดั บริษทั ทีพดีรักส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 072977 3 ตุลาคม 2562

6 ยาบัญชยีาหลัก 40,189.20              40,189.20               เฉพาะเจาะจง บริษทั เจเอสวิชั น จํากดั บริษทั เจเอสวิชั น จํากดั ราคาต ําสุด 100242437 3 ตุลาคม 2562

7 ยาบัญชยีาหลัก 13,900.00              13,900.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว๎มังกร จํากดั บริษทั แกว๎มังกร จํากดั ราคาต ําสุด 62100079 3 ตุลาคม 2562

8 ยาบัญชยีาหลัก 26,800.00              26,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จํากดั บริษทั มาสุ จํากดั ราคาต ําสุด 175358 3 ตุลาคม 2562

9 ยาบัญชยีาหลัก 12,600.00              12,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟซีพ ีจํากดั บริษทั เอฟซีพ ีจํากดั ราคาต ําสุด 3310230010 3 ตุลาคม 2562

10 ยาบัญชยีาหลัก 23,400.00              23,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอน็ พ ีจํากดั บริษทั ที เอน็ พ ีจํากดั ราคาต ําสุด 62418171 3 ตุลาคม 2562

11 ยาบัญชยีาหลัก 1,360.00                 1,360.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020019859 3 ตุลาคม 2562

12 ยาบัญชยีาหลัก 12,800.00              12,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020020322 3 ตุลาคม 2562

13 ยาบัญชยีาหลัก 106,470.00            106,470.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020020009 3 ตุลาคม 2562

14 ยาบัญชยีาหลัก 105,273.10            105,273.10             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020019861 3 ตุลาคม 2562

15 ยาบัญชยีาหลัก 12,060.00              12,060.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช จํากดั บริษทั ดีซีเอช จํากดั ราคาต ําสุด 32052802 3 ตุลาคม 2562

16 ยาบัญชยีาหลัก 57,198.00              57,198.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 2019100217 3 ตุลาคม 2562

17 ยาบัญชยีาหลัก 10,690.00              10,690.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 2019092020 3 ตุลาคม 2562

18 ยาบัญชยีาหลัก 10,100.00              10,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเอฟดี จํากดั บริษทั ไทยเอฟดี จํากดั ราคาต ําสุด 621739 3 ตุลาคม 2562

19 ยาบัญชยีาหลัก 1,650.00                 1,650.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั ราคาต ําสุด 1908776 3 ตุลาคม 2562

20 ยาบัญชยีาหลัก 33,800.00              33,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั ราคาต ําสุด 6203711 3 ตุลาคม 2562

21 ยาบัญชยีาหลัก 9,000.00                 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาหารและยา บริษทั อาหารและยา ราคาต ําสุด 62/12880 3 ตุลาคม 2562

22 ยาบัญชยีาหลัก 19,120.00              19,120.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร๏ทเตอร๑ จํากดั บริษทั เกร๏ทเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 2019016966 3 ตุลาคม 2562

23 ยาบัญชยีาหลัก 11,520.00              11,520.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จํากดั บริษทั ซีฟาม จํากดั ราคาต ําสุด 5108/62 3 ตุลาคม 2562

24 ยาบัญชยีาหลัก 57,780.00              57,780.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีรอล จํากดั บริษทั ฮีรอล จํากดั ราคาต ําสุด 1910189 3 ตุลาคม 2562

25 ยาบัญชยีาหลัก 29,000.00              29,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาดิกา๎ จํากดั บริษทั ฟาร๑มาดิกา๎ จํากดั ราคาต ําสุด 62325852 3 ตุลาคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562 - เดือน สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลเกาะคา
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26 ยาบัญชยีาหลัก 25,000.00              25,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลิน จํากดั บริษทั เบอลิน จํากดั ราคาต ําสุด 621101126 3 ตุลาคม 2562

27 ยาบัญชยีาหลัก 94,120.00              94,120.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลิน จํากดั บริษทั เบอลิน จํากดั ราคาต ําสุด 621098087 3 ตุลาคม 2562

28 ยาบัญชยีาหลัก 4,108.80                 4,108.80                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี เอล็ ฮ้ัว จํากดั บริษทั บี เอล็ ฮ้ัว จํากดั ราคาต ําสุด 62031747 3 ตุลาคม 2562

29 ยาบัญชยีาหลัก 83,395.80              83,395.80               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330280086 3 ตุลาคม 2562

30 ยาบัญชยีาหลัก 41,944.00              41,944.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330139229 3 ตุลาคม 2562

31 ยาบัญชยีาหลัก 2,280.00                 2,280.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั จีไอเอส จํากดั บริษทั จีไอเอส จํากดั ราคาต ําสุด 1902469 3 ตุลาคม 2562

32 ยาบัญชยีาหลัก 2,100.00                 2,100.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอณ๑ราวดร๊ัก ตจํากดั บริษทั เยเนอณ๑ราวดร๊ัก ตจํากดั ราคาต ําสุด 0434256 3 ตุลาคม 2562

33 ยาบัญชยีาหลัก 28,200.00              28,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั วีแอนด๑วี จํากดั บริษทั วีแอนด๑วี จํากดั ราคาต ําสุด 62023712 3 ตุลาคม 2562

34 ยาบัญชยีาหลัก 61,950.00              61,950.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั วีแอนด๑วี จํากดั บริษทั วีแอนด๑วี จํากดั ราคาต ําสุด 62022778 3 ตุลาคม 2562

35 ยาบัญชยีาหลัก 74,150.00              74,150.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั วีแอนด๑วี จํากดั บริษทั วีแอนด๑วี จํากดั ราคาต ําสุด 62022642 3 ตุลาคม 2562

36 ยาบัญชยีาหลัก 3,691.50                 3,691.50                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ จํากดั บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 5447842544 3 ตุลาคม 2562

37 ยาบัญชยีาหลัก 7,276.00                 7,276.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ จํากดั บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 5447842411 3 ตุลาคม 2562

38 ยาบัญชยีาหลัก 28,761.60              28,761.60               เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแอล๑มเคลเลอร๑ จํากดั บริษทั ดีทแอล๑มเคลเลอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 5447850881 3 ตุลาคม 2562

39 ยาบัญชยีาหลัก 7,804.40                 7,804.40                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 62033127 3 ตุลาคม 2562

40 ยาบัญชยีาหลัก 6,473.50                 6,473.50                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1164462766 3 ตุลาคม 2562

41 ยาบัญชยีาหลัก 8,988.00                 8,988.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1164545553 3 ตุลาคม 2562

42 ยาบัญชยีาหลัก 66,562.56              66,562.56               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1164390420 3 ตุลาคม 2562

43 ยาบัญชยีาหลัก 6,200.00                 6,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เอน็. บี จํากดั บริษทั เอ.เอน็. บี จํากดั ราคาต ําสุด 8370267981 3 ตุลาคม 2562

44 ยาบัญชยีาหลัก 1,000.00                 1,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ จํากดั บริษทั สหแพทย๑ จํากดั ราคาต ําสุด 9110191207 3 ตุลาคม 2562

45 ยาบัญชยีาหลัก 5,600.00                 5,600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ จํากดั บริษทั สหแพทย๑ จํากดั ราคาต ําสุด 9110192288 3 ตุลาคม 2562

46 ยาบัญชยีาหลัก 21,581.90              21,581.90               เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ จํากดั บริษทั สหแพทย๑ จํากดั ราคาต ําสุด 9110191493 3 ตุลาคม 2562

47 ยาบัญชยีาหลัก 1,632.00                 1,632.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ จํากดั บริษทั สหแพทย๑ จํากดั ราคาต ําสุด 8080106894 3 ตุลาคม 2562

48 ยาบัญชยีาหลัก 3,531.00                 3,531.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020020473 3 ตุลาคม 2562

49 ยาบัญชยีาหลัก 25,000.00              25,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020020522 3 ตุลาคม 2562

50 ยาบัญชยีาหลัก 22,476.85              22,476.85               เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020020165 3 ตุลาคม 2562

51 ยาบัญชยีาหลัก 9,840.00                 9,840.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020020321 3 ตุลาคม 2562

52 ยาบัญชยีาหลัก 7,023.20                 7,023.20                 เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 320019927 3 ตุลาคม 2562
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53 ยาบัญชยีาหลัก 48,360.30              48,360.30               เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020020083 3 ตุลาคม 2562

54 ยาบัญชยีาหลัก 121,035.90            121,035.90             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020019929 3 ตุลาคม 2562

55 ยาบัญชยีาหลัก 4,000.00                 4,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020020778 3 ตุลาคม 2562

56 ยาบัญชยีาหลัก 3,000.00                 3,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020020074 3 ตุลาคม 2562

57 ยาบัญชยีาหลัก 770.40                   770.40                    เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020020779 3 ตุลาคม 2562

58 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 4,950.00                 4,950.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 501/25029 4 ตุลาคม 2562

59 วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,900.00                 2,900.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 4 ตุลาคม 2562

60 ครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ 4,450.00                 4,450.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 4 ตุลาคม 2562

61 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 250.00                   250.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 063/3101 4 ตุลาคม 2562

62 วัสดุสํานักงาน 1,200.00                 1,200.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 4 ตุลาคม 2562

63 ยาบัญชยีาหลัก 12,525.00              12,525.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พอนด๑ จํากดั บริษทั พอนด๑ จํากดั ราคาต ําสุด 150843 4 ตุลาคม 2562

64 ยาบัญชยีาหลัก 9,844.00                 9,844.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี แอล เอช จํากดั บริษทั บี แอล เอช จํากดั ราคาต ําสุด 1062021636 4 ตุลาคม 2562

65 ยาบัญชยีาหลัก 39,180.00              39,180.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด 6232747 4 ตุลาคม 2562

66 ยาบัญชยีาหลัก 9,744.00                 9,744.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาดิกา๎ จํากดั บริษทั ฟาร๑มาดิกา๎ จํากดั ราคาต ําสุด 191010095 4 ตุลาคม 2562

67 ยาบัญชยีาหลัก 7,260.00                 7,260.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแมน จํากดั บริษทั ทีแมน จํากดั ราคาต ําสุด 621000574 4 ตุลาคม 2562

68 ยาบัญชยีาหลัก 21,800.00              21,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 921134581 4 ตุลาคม 2562

69 ยาบัญชยีาหลัก 40,446.00              40,446.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1164461922 4 ตุลาคม 2562

70 ยาบัญชยีาหลัก 13,250.00              13,250.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติก จํากดั บริษทั แอตแลนติก จํากดั ราคาต ําสุด 62033291 4 ตุลาคม 2562

71 ยาบัญชยีาหลัก 9,275.00                 9,275.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติก จํากดั บริษทั แอตแลนติก จํากดั ราคาต ําสุด 62029996 4 ตุลาคม 2562

72 ยาบัญชยีาหลัก 49,600.00              49,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดินน๑ฟาร๑มา จํากดั บริษทั โมเดินน๑ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 62100228 4 ตุลาคม 2562

73 ยาบัญชยีาหลัก 59,800.00              59,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร๑แลบ จํากดั บริษทั พาตาร๑แลบ จํากดั ราคาต ําสุด 9100051 4 ตุลาคม 2562

74 ยาบัญชยีาหลัก 2,140.00                 2,140.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 921131099 4 ตุลาคม 2562

75 ยาบัญชยีาหลัก 8,950.00                 8,950.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 921133905 4 ตุลาคม 2562

76 ยาบัญชยีาหลัก 90,714.60              90,714.60               เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากดั บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 1191004795 4 ตุลาคม 2562

77 ยาบัญชยีาหลัก 13,000.00              13,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด จํากดั บริษทั พรีเมด จํากดั ราคาต ําสุด 62100046 4 ตุลาคม 2562

78 ยาบัญชยีาหลัก 10,584.00              10,584.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด จํากดั บริษทั พรีเมด จํากดั ราคาต ําสุด 621000320 4 ตุลาคม 2562

79 ยาบัญชยีาหลัก 36,915.00              36,915.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากดั บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 8102509270 4 ตุลาคม 2562
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80 ยาบัญชยีาหลัก 50,000.00              50,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส  จํากดั บริษทั เอสพเีอส  จํากดั ราคาต ําสุด 1920471 4 ตุลาคม 2562

81 นมผง 1,440.00                 1,440.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 7 ตุลาคม 2562

82 หัวปั้มแอลกอฮอล 2,800.00                 2,800.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน อนิแทรนด๑ ร๎าน อนิแทรนด๑ ราคาต ําสุด 6209-014CSN-3 7 ตุลาคม 2562

83 จ๎างซํอมรถ กฉ.2138 3,852.00                 3,852.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน โยธินดีเซล ร๎าน โยธินดีเซล ราคาต ําสุด 7 ตุลาคม 2562

84 จ๎างซํอมรถ นข 5954 1,658.50                 1,658.50                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน โยธินดีเซล ร๎าน โยธินดีเซล ราคาต ําสุด 7 ตุลาคม 2562

85 อาํงล๎างจาน 2,900.00                 2,900.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 7 ตุลาคม 2562

86 น้ํากลั น 1,800.00                 1,800.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน น้ําดื มดิวดรอป ร๎าน น้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 7 ตุลาคม 2562

87 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 3,100.00                 3,100.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (๑๙๙๒) จํากดั บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (๑๙๙๒) จํากดั ราคาต ําสุด SC62090105 7 ตุลาคม 2562

88 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 3,103.00                 3,103.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 620904003 7 ตุลาคม 2562

89 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 16,250.00              16,250.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร๑ จํากดั บริษทั ทริมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV190903680 7 ตุลาคม 2562

90 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 37,800.00              37,800.00               เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 8 ตุลาคม 2562

91 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 379,105.00            379,105.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั วี บูล ซัพพลาย จํากดั บริษทั วี บูล ซัพพลาย จํากดั ราคาต ําสุด 62/0016 8 ตุลาคม 2562

92 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 30,550.00              30,550.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 8 ตุลาคม 2562

93 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 6,700.00                 6,700.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 8 ตุลาคม 2562

94 ซํอมครุภัณฑ๑การแพทยื 1,590.00                 1,590.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 8 ตุลาคม 2562

95 ซํอมครุภัณฑ๑การแพทยื 2,140.00                 2,140.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 8 ตุลาคม 2562

96 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 28,000.00              28,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC (ประเทศไทย) จํากดั บริษทั MDC (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 6210332 9 ตุลาคม 2562

97 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 24,180.00              24,180.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC (ประเทศไทย) จํากดั บริษทั MDC (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 6210331 9 ตุลาคม 2562

98 วัสดุคอมพวิเตอร๑ 1,880.00                 1,880.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6205258 10 ตุลาคม 2562

99 วัสดุงานบ๎านงานครัว 19,788.50              19,788.50               เฉพาะเจาะจง นายภูมินทร๑ สายวงศ๑ฟั้น นายภูมินทร๑ สายวงศ๑ฟั้น ราคาต ําสุด PM62100001 10 ตุลาคม 2562

100 วัสดุงานบ๎านงานครัว 7,760.00                 7,760.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน บี เอส เอน็ โทนเนอร๑ ร๎าน บี เอส เอน็ โทนเนอร๑ ราคาต ําสุด 10 ตุลาคม 2562

101 วัสดุงานบ๎านงานครัว 4,665.00                 4,665.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางคลีน ร๎าน ลําปางคลีน ราคาต ําสุด 019/0904 10 ตุลาคม 2562

102 วัสดุงานบ๎านงานครัว 10,217.00              10,217.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 102/213 10 ตุลาคม 2562

103 วัสดุสํานักงาน 43,874.00              43,874.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน เตียเฮํงฮง ร๎าน เตียเฮํงฮง ราคาต ําสุด 119/5940 10 ตุลาคม 2562

104 วัสดุสํานักงาน 43,874.00              43,874.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6205312 10 ตุลาคม 2562

105 วัสดุสํานักงาน 11,800.00              11,800.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อาร๑เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก. อาร๑เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 1093/4602 10 ตุลาคม 2562

106 วัสดุสํานักงาน 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอส.ที.ซัพพลาย ร๎าน เอส.ที.ซัพพลาย ราคาต ําสุด 010/471 10 ตุลาคม 2562
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107 วัสดุเกษตร 2,100.00                 2,100.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน นานาพนัธ๑ ร๎าน นานาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 3/10 10 ตุลาคม 2562

108 วัสดุเกษตร 1,600.00                 1,600.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน แมํเอีย้งการเกษตร ร๎าน แมํเอีย้งการเกษตร ราคาต ําสุด 09/421 11 ตุลาคม 2562

109 วัสดุบริโภค 1,920.00                 1,920.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 11 ตุลาคม 2562

110 จ๎างบํารุงรักษาเครื องนึ ง 22,297.85              22,297.85               เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากดั บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากดั ราคาต ําสุด 11 ตุลาคม 2562

111 จ๎างบํารุงค.การแพทย๑ 9,180.60                 9,180.60                 เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากดั บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากดั ราคาต ําสุด 15 ตุลาคม 2562

112 จ๎างบํารุงค.การแพทย๑ 9,000.00                 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท อ ีฟอร๑ แอล เอช จํากดั บริษัท อ ีฟอร๑ แอล เอช จํากดั ราคาต ําสุด 15 ตุลาคม 2562

113 ถาํนปรอท 800.00                   800.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน หลักเมืองนาฬิกา ร๎าน หลักเมืองนาฬิกา ราคาต ําสุด 1/10 16 ตุลาคม 2562

114 จ๎างเหมาเปลี ยนกระจก 2,800.00                 2,800.00                 เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธ์ิ ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธ์ิ ออํนหวาน ราคาต ําสุด 5/29 16 ตุลาคม 2562

115 จ๎างเหมากัน้ห๎องเกบ็เงิน 13,700.00              13,700.00               เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธ์ิ ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธ์ิ ออํนหวาน ราคาต ําสุด 16 ตุลาคม 2562

116 จ๎างเหมาซํอมแอร๑ 12,950.00              12,950.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ (สํานักงานใหญํ) ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ (สํานักงานใหญํ) ราคาต ําสุด 16 ตุลาคม 2562

117 วัสดุชนัสูตร 53,700.00              53,700.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั ราคาต ําสุด INV-19-1606 16 ตุลาคม 2562

118 วัสดุชนัสูตร 53,000.00              53,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6210-0292 16 ตุลาคม 2562

119 วัสดุชนัสูตร 77,500.00              77,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากดั บริษทั ไบโอเซน จํากดั ราคาต ําสุด SN1910-055 16 ตุลาคม 2562

120 วัสดุชนัสูตร 24,610.00              24,610.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1164422151 16 ตุลาคม 2562

121 วัสดุชนัสูตร 91,725.00              91,725.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6210-0411 16 ตุลาคม 2562

122 วัสดุชนัสูตร 7,200.00                 7,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอก็นอสติค จํากดั บริษทั ไทยไดแอก็นอสติค จํากดั ราคาต ําสุด SN6210-015 16 ตุลาคม 2562

123 วัสดุชนัสูตร 21,000.00              21,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั วายดี ไดนซืนอสติคส๑ จํากดั บริษทั วายดี ไดนซืนอสติคส๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV62091944 16 ตุลาคม 2562

124 วัสดุชนัสูตร 11,000.00              11,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากดั บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากดั ราคาต ําสุด IV-62090107 16 ตุลาคม 2562

125 วัสดุชนัสูตร 31,600.00              31,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั ราคาต ําสุด D62-01767 16 ตุลาคม 2562

126 วัสดุชนัสูตร 68,500.00              68,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6209-0903 16 ตุลาคม 2562

127 วัสดุชนัสูตร 99,000.00              99,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6210-090 16 ตุลาคม 2562

128 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 3,500.00                 3,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากดั บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากดั ราคาต ําสุด SC62100052 16 ตุลาคม 2562

129 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 1,979.90                 1,979.90                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร๑ เมดิคอลแคร๑ จํากดั บริษัท เบตเตอร๑ เมดิคอลแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 8103009974 16 ตุลาคม 2562

130 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 7,000.00                 7,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV6209/0392 16 ตุลาคม 2562

131 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 44,446.00              44,446.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV6210/0127 16 ตุลาคม 2562

132 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 24,600.00              24,600.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV6210/0185 16 ตุลาคม 2562

133 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 7,222.50                 7,222.50                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330228103 16 ตุลาคม 2562
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134 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 46,545.00              46,545.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330231659 16 ตุลาคม 2562

135 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 14,400.00              14,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก. โฟวสตาร๑ โอเอ จํากดั หจก. โฟวสตาร๑ โอเอ จํากดั ราคาต ําสุด 154/069 16 ตุลาคม 2562

136 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 33,148.60              33,148.60               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330237509 16 ตุลาคม 2562

137 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 10,750.00              10,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอนิดรัสเตรียลแก๏ส จํากดั บริษัท ลานนาอนิดรัสเตรียลแก๏ส จํากดั ราคาต ําสุด BR26210/000019 17 ตุลาคม 2562

138 หมึกคอมพวิเตอร๑ 500,000.00            500,000.00             เฉพาะเจาะจง ร๎าน บี เอส เอน็ โทนเนอร๑ ร๎าน บี เอส เอน็ โทนเนอร๑ ราคาต ําสุด 21 ตุลาคม 2562

139 น้ํายาซักผ๎า 50,000.00              50,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด BI6200454 21 ตุลาคม 2562

140 วัสดุงานบ๎านงานครัว 13,900.00              13,900.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั นครกโิล เซนเตอร๑ จํากดั บริษทั นครกโิล เซนเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 5/1 21 ตุลาคม 2562

141 จ๎างเหมาติดต้ังไฟสํารอง 3,200.00                 3,200.00                 เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธ์ิ ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธ์ิ ออํนหวาน ราคาต ําสุด 21 ตุลาคม 2562

142 วัสดุชนัสูตร 7,250.00                 7,250.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดลาบอราทอรี  จํากดั บริษทั ไอเมดลาบอราทอรี  จํากดั ราคาต ําสุด IV62100576 21 ตุลาคม 2562

143 วัสดุชนัสูตร 94,440.00              94,440.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV 6210-0664 21 ตุลาคม 2562

144 ครุภัณฑ๑การเกษตร 9,500.00                 9,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางอนันตภัณฑ๑ ร๎าน ลําปางอนันตภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 22 ตุลาคม 2562

145 ครุภัณฑ๑การแพทย๑ 19,000.00              19,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพร๑ม เมดิคอล จํากดั บริษทั ไพร๑ม เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 22 ตุลาคม 2562

146 วัสดุงานบ๎านงานครัว 13,900.00              13,900.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 22 ตุลาคม 2562

147 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 4,220.00                 4,220.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร๑ ซัพพอร๑ต หจก. วีอาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 625945 22 ตุลาคม 2562

148 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 16,000.00              16,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท บเีวอร๑เมดิคอลอนิดรัสทร้ี จํากดั บริษัท บเีวอร๑เมดิคอลอนิดรัสทร้ี จํากดั ราคาต ําสุด 626662 22 ตุลาคม 2562

149 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 26,450.00              26,450.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ็ส จํากดั บริษทั ไทยกอ็ส จํากดั ราคาต ําสุด IV6236276 22 ตุลาคม 2562

150 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 48,792.00              48,792.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330292210 22 ตุลาคม 2562

151 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 57,600.00              57,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดั บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV6210-0142 22 ตุลาคม 2562

152 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 1,300.00                 1,300.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดั บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV6210-0021 22 ตุลาคม 2562

153 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 19,630.00              19,630.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซเอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด SM62/095285 22 ตุลาคม 2562

154 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 26,470.00              26,470.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซเอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด SM62/105594 22 ตุลาคม 2562

155 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 15,000.00              15,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพเีค เมดิคอล จํากดั บริษทั เคพเีค เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 6210157 22 ตุลาคม 2562

156 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 18,000.00              18,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ ที ที มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั บริษทั เอน็ ที ที มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IV62004202 22 ตุลาคม 2562

157 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 3,638.00                 3,638.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 621003473 22 ตุลาคม 2562

158 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 11,100.00              11,100.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 24 ตุลาคม 2562

159 ครุภัณฑ๑งานบา๎นงานครัว 11,840.00              11,840.00               เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 24 ตุลาคม 2562

160 ครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ 4,880.00                 4,880.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 24 ตุลาคม 2562
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161 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 500.00                   500.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 24 ตุลาคม 2562

162 วัสดุชนัสูตร 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330301524A 24 ตุลาคม 2562

163 วัสดุชนัสูตร 9,500.00                 9,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั บริษทั อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV 19-41777 24 ตุลาคม 2562

164 วัสดุชนัสูตร 90,000.00              90,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV 6210-184 24 ตุลาคม 2562

165 วัสดุชนัสูตร 29,976.00              29,976.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากดั บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV 6210-0978 24 ตุลาคม 2562

166 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 16,500.00              16,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC (ประเทศไทย) จํากดั บริษทั MDC (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด IV 6200542 24 ตุลาคม 2562

167 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 21,000.00              21,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมคิคอส จํากดั บริษทั CKC เมคิคอส จํากดั ราคาต ําสุด IV 6200544 24 ตุลาคม 2562

168 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 4,800.00                 4,800.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ดี เอช ซี เทรดด้ิง หจก. ดี เอช ซี เทรดด้ิง ราคาต ําสุด DHC6210079 24 ตุลาคม 2562

169 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 7,950.00                 7,950.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด BL62-10/563 24 ตุลาคม 2562

170 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 72,760.00              72,760.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330291142 24 ตุลาคม 2562

171 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 22,185.00              22,185.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด BL62-10/562 24 ตุลาคม 2562

172 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 42,480.00              42,480.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด๎ จํากดั บริษทั ลินเด๎ จํากดั ราคาต ําสุด 229123475 24 ตุลาคม 2562

173 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 42,080.00              42,080.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด๎ จํากดั บริษทั ลินเด๎ จํากดั ราคาต ําสุด 229183439 24 ตุลาคม 2562

174 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 9,400.00                 9,400.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 25 ตุลาคม 2562

175 สต๊ิกเกอร๑ 20,000.00              20,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน แมํวังเปเปอร๑ฟอร๑ม ร๎าน แมํวังเปเปอร๑ฟอร๑ม ราคาต ําสุด 076/62 25 ตุลาคม 2562

176 จ๎างเหมาบริการ 75,500.00              75,500.00               เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธ์ิ ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธ์ิ ออํนหวาน ราคาต ําสุด 25 ตุลาคม 2562

177 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 2,160.00                 2,160.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ธนภรณ๑ อปุกรณ๑ไฟฟา้และประปา ร๎าน ธนภรณ๑ อปุกรณ๑ไฟฟา้และประปา ราคาต ําสุด 28 ตุลาคม2562

178 วัสดุงานบ๎านงานครัว 5,600.00                 5,600.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 28 ตุลาคม2562

179 วัสดุงานบ๎านงานครัว 4,000.00                 4,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 28 ตุลาคม2562

180 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 27,400.00              27,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 29 ตุลาคม 2562

181 วัสดุสํานักงาน 8,800.00                 8,800.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 29 ตุลาคม 2562

182 วัสดุอื น 1,048.68                 1,048.68                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ชมุพลอเิล็กทรอนิกส๑ ร๎าน ชมุพลอเิล็กทรอนิกส๑ ราคาต ําสุด 29 ตุลาคม 2562

183 วัสดุทันตกรรม 13,900.00              13,900.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330103816 29 ตุลาคม 2562

184 วัสดุทันตกรรม 1,500.00                 1,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดนทั ลวิชั น จํากดั บริษทั เดนทั ลวิชั น จํากดั ราคาต ําสุด IV6211829 29 ตุลาคม 2562

185 วัสดุทันตกรรม 4,250.08                 4,250.08                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330104133 29 ตุลาคม 2562

186 ฟนัเทียม 149,500.00            149,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซาซีแลม จํากดั บริษทั เอก็ซาซีแลม จํากดั ราคาต ําสุด cmbi-1909-
000444 29 ตุลาคม 2562

187 ซํอมค.ยานพาหนะ 909.50                   909.50                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน โยธินดีเซล ร๎าน โยธินดีเซล ราคาต ําสุด 30 ตุลาคม 2562



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

188 น้ําดื ม 11,000.00              11,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน น้ําดื มนิวสตาร๑ ร๎าน น้ําดื มนิวสตาร๑ ราคาต ําสุด 30 ตุลาคม 2562

189 น้ํายาซักผ๎า 55,000.00              55,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค๑ คลีนนิ ง ซัพพลาย จํากดั บริษัท ลักค๑ คลีนนิ ง ซัพพลาย จํากดั ราคาต ําสุด 30 ตุลาคม 2562

รวม 5,249,417.32 5,249,417.32  

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

เลขที่ใบส่งของ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง
1 ยาบัญชยีาหลัก 3,600.00                 3,600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบีเอส จํากดั บริษทั แอลบีเอส จํากดั ราคาต ําสุด 642183 1 พฤศจิกายน 2562

2 ยาบัญชยีาหลัก 20,000.00              20,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนเมนู จํากดั บริษทั โมเดอนเมนู จํากดั ราคาต ําสุด 6210205 1 พฤศจิกายน 2562

3 ยาบัญชยีาหลัก 7,704.00                 7,704.00                 เฉพาะเจาะจง บริษท ฮีรอล จํากดั บริษท ฮีรอล จํากดั ราคาต ําสุด 1910033 1 พฤศจิกายน 2562

4 ยาบัญชยีาหลัก 2,400.00                 2,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มําอนิโนวํา จํากดั บริษทั ฟาร๑มําอนิโนวํา จํากดั ราคาต ําสุด 6208544 1 พฤศจิกายน 2562

5 ยาบัญชยีาหลัก 4,100.00                 4,100.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 6203433 1 พฤศจิกายน 2562

6 ยาบัญชยีาหลัก 4,904.00                 4,904.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 6203401 1 พฤศจิกายน 2562

7 ยาบัญชยีาหลัก 11,680.00              11,680.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั บริษทั อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 1942188 1 พฤศจิกายน 2562

8 ยาบัญชยีาหลัก 52,000.00              52,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส บริษทั ไบโอวาลิส ราคาต ําสุด 1910445 1 พฤศจิกายน 2562

9 ยาบัญชยีาหลัก 22,000.00              22,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเวอแล บริษทั ยูนิเวอแล ราคาต ําสุด 622746 1 พฤศจิกายน 2562

10 ยาบัญชยีาหลัก 26,700.00              26,700.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอล จํากดั บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 621107252 1 พฤศจิกายน 2562

11 ยาบัญชยีาหลัก 12,200.00              12,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอล จํากดั บริษัท เบอลินฟาร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 621106127 1 พฤศจิกายน 2562

12 ยาบัญชยีาหลัก 35,100.00              35,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จํากดั บริษทั ไบโอจีนีเทค จํากดั ราคาต ําสุด 620023371 1 พฤศจิกายน 2562

13 ยาบัญชยีาหลัก 29,100.00              29,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด 6236384 1 พฤศจิกายน 2562

14 ยาบัญชยีาหลัก 14,700.00              14,700.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด 6235014 1 พฤศจิกายน 2562

15 ยาบัญชยีาหลัก 7,500.00                 7,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด 6235015 1 พฤศจิกายน 2562

16 ยาบัญชยีาหลัก 6,500.00                 6,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด 6235843 1 พฤศจิกายน 2562

17 ยาบัญชยีาหลัก 13,280.00              13,280.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด 6235842 1 พฤศจิกายน 2562

18 ยาบัญชยีาหลัก 94,031.60              94,031.60               เฉพาะเจาะจง บริษทั บี แอล เอช จํากดั บริษทั บี แอล เอช จํากดั ราคาต ําสุด 1062023423 1 พฤศจิกายน 2562

19 ยาบัญชยีาหลัก 35,400.00              35,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั วี แอนด๑ วี จํากดั บริษทั วี แอนด๑ วี จํากดั ราคาต ําสุด 62024937 1 พฤศจิกายน 2562

20 ยาบัญชยีาหลัก 93,050.00              93,050.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั วี แอนด๑ วี จํากดั บริษทั วี แอนด๑ วี จํากดั ราคาต ําสุด 62024587 1 พฤศจิกายน 2562

21 ยาบัญชยีาหลัก 28,000.00              28,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั วี แอนด๑ วี จํากดั บริษทั วี แอนด๑ วี จํากดั ราคาต ําสุด 62025617 1 พฤศจิกายน 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
โรงพยาบาลเกาะคา



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

22 ยาบัญชยีาหลัก 29,853.00              29,853.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330404779 1 พฤศจิกายน 2562

23 ยาบัญชยีาหลัก 45,154.00              45,154.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330419453 1 พฤศจิกายน 2562

24 ยาบัญชยีาหลัก 221,766.32            221,766.32             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020021024 1 พฤศจิกายน 2562

25 ยาบัญชยีาหลัก 3,900.00                 3,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020020963 1 พฤศจิกายน 2562

26 ยาบัญชยีาหลัก 5,560.00                 5,560.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020021172 1 พฤศจิกายน 2562

27 ยาบัญชยีาหลัก 67,100.00              67,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ จํากดั บริษทั เมดไลน๑ จํากดั ราคาต ําสุด 1310218294 1 พฤศจิกายน 2562

28 ยาบัญชยีาหลัก 10,528.80              10,528.80               เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร๏ทเตอร๑ จํากดั บริษทั เกร๏ทเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 201908242 1 พฤศจิกายน 2562

29 ยาบัญชยีาหลัก 19,200.00              19,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จํากดั บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 621004247 1 พฤศจิกายน 2562

30 ยาบัญชยีาหลัก 12,180.00              12,180.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาติกา จํากดั บริษทั ฟาร๑มาติกา จํากดั ราคาต ําสุด 191028092 1 พฤศจิกายน 2562

31 ยาบัญชยีาหลัก 9,000.00                 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค จํากดั บริษทั แอตแลนติค จํากดั ราคาต ําสุด 62035258 1 พฤศจิกายน 2562

32 ยาบัญชยีาหลัก 15,850.00              15,850.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ที พดีรักส๑ จํากดั บริษทั ที พดีรักส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 074673 1 พฤศจิกายน 2562

33 ยาบัญชยีาหลัก 3,500.00                 3,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที พดีรักส๑ จํากดั บริษทั ที พดีรักส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 074934 1 พฤศจิกายน 2562

34 ยาบัญชยีาหลัก 99,510.00              99,510.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มา จํากดั บริษทั สยามฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1191012778 1 พฤศจิกายน 2562

35 ยาบัญชยีาหลัก 19,795.00              19,795.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มา จํากดั บริษทั สยามฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1191006505 1 พฤศจิกายน 2562

36 ยาบัญชยีาหลัก 16,050.00              16,050.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มา จํากดั บริษทั สยามฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1191008552 1 พฤศจิกายน 2562

37 ยาบัญชยีาหลัก 71,450.00              71,450.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส จํากดั บริษทั เอสพเีอส จํากดั ราคาต ําสุด 14/1921445 1 พฤศจิกายน 2562

38 ยาบัญชยีาหลัก 3,900.00                 3,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาต๎าแล็บ จํากดั บริษทั พาต๎าแล็บ จํากดั ราคาต ําสุด 9101392 1 พฤศจิกายน 2562

39 ยาบัญชยีาหลัก 2,520.00                 2,520.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 62036298 1 พฤศจิกายน 2562

40 ยาบัญชยีาหลัก 7,800.00                 7,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 62036281 1 พฤศจิกายน 2562

41 ยาบัญชยีาหลัก 6,225.00                 6,225.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 62036958 1 พฤศจิกายน 2562

42 ยาบัญชยีาหลัก 3,975.00                 3,975.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั มิลาโน จํากดั บริษทั มิลาโน จํากดั ราคาต ําสุด 21525/4760 1 พฤศจิกายน 2562

43 ยาบัญชยีาหลัก 12,000.00              12,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสมา จํากดั บริษทั คอสมา จํากดั ราคาต ําสุด
31119740067
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1 พฤศจิกายน 2562

44 ยาบัญชยีาหลัก 34,500.00              34,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 921135171 1 พฤศจิกายน 2562

45 ยาบัญชยีาหลัก 34,500.00              34,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 921137363 1 พฤศจิกายน 2562

46 ยาบัญชยีาหลัก 4,680.00                 4,680.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ส.เจริญ จํากดั บริษทั ส.เจริญ จํากดั ราคาต ําสุด 19SN30498 1 พฤศจิกายน 2562

47 ยาบัญชยีาหลัก 6,000.00                 6,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด จํากดั บริษทั พรีเมด จํากดั ราคาต ําสุด 6211000001 1 พฤศจิกายน 2562

48 ยาบัญชยีาหลัก 15,800.00              15,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด จํากดั บริษทั พรีเมด จํากดั ราคาต ําสุด 621100002 1 พฤศจิกายน 2562
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49 ยาบัญชยีาหลัก 1,288.00                 1,288.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีเอน็พ ีจํากดั บริษทั ทีเอน็พ ีจํากดั ราคาต ําสุด 62462682 1 พฤศจิกายน 2562

50 ยาบัญชยีาหลัก 11,440.00              11,440.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีเอน็พ ีจํากดั บริษทั ทีเอน็พ ีจํากดั ราคาต ําสุด 62441782 1 พฤศจิกายน 2562

51 ยาบัญชยีาหลัก 5,700.00                 5,700.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั วิทยาศรม จํากดั บริษทั วิทยาศรม จํากดั ราคาต ําสุด 1900599 1 พฤศจิกายน 2562

52 ยาบัญชยีาหลัก 1,536.00                 1,536.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั วิทยาศรม จํากดั บริษทั วิทยาศรม จํากดั ราคาต ําสุด 1900610 1 พฤศจิกายน 2562

53 ยาบัญชยีาหลัก 17,750.00              17,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 921136861 1 พฤศจิกายน 2562

54 ยาบัญชยีาหลัก 2,925.00                 2,925.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 921137671 1 พฤศจิกายน 2562

55 ยาบัญชยีาหลัก 11,000.00              11,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 921135172 1 พฤศจิกายน 2562

56 ยาบัญชยีาหลัก 28,376.40              28,376.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ จํากดั บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 5447863082 1 พฤศจิกายน 2562

57 ยาบัญชยีาหลัก 10,700.00              10,700.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ จํากดั บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 5447858700 1 พฤศจิกายน 2562

58 ยาบัญชยีาหลัก 4,917.72                 4,917.72                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ จํากดั บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 5447860592 1 พฤศจิกายน 2562

59 ยาบัญชยีาหลัก 11,566.70              11,566.70               เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชชั น จํากดั บริษทั เจ เอส วิชชั น จํากดั ราคาต ําสุด 100246370 1 พฤศจิกายน 2562

60 ยาบัญชยีาหลัก 13,375.00              13,375.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชชั น จํากดั บริษทั เจ เอส วิชชั น จํากดั ราคาต ําสุด 100246548 1 พฤศจิกายน 2562

61 ยาบัญชยีาหลัก 25,200.00              25,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซีพ ีจํากดั บริษทั เอฟ ซีพ ีจํากดั ราคาต ําสุด 3310235150 1 พฤศจิกายน 2562

62 ยาบัญชยีาหลัก 7,200.00                 7,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดิร๑นฟาร๑มํา จํากดั บริษทั โมเดิร๑นฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 62101066 1 พฤศจิกายน 2562

63 ยาบัญชยีาหลัก 31,500.00              31,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดิร๑นฟาร๑มํา จํากดั บริษทั โมเดิร๑นฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 62110170 1 พฤศจิกายน 2562

64 ยาบัญชยีาหลัก 5,000.00                 5,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดิร๑นฟาร๑มํา จํากดั บริษทั โมเดิร๑นฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 62110184 1 พฤศจิกายน 2562

65 ยาบัญชยีาหลัก 5,000.00                 5,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มินํา จํากดั บริษทั ฟาร๑มินํา จํากดั ราคาต ําสุด 62326334 1 พฤศจิกายน 2562

66 ยาบัญชยีาหลัก 12,600.00              12,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มินํา จํากดั บริษทั ฟาร๑มินํา จํากดั ราคาต ําสุด 62326057 1 พฤศจิกายน 2562

67 ยาบัญชยีาหลัก 13,160.00              13,160.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั ราคาต ําสุด 6211/0170 1 พฤศจิกายน 2562

68 ยาบัญชยีาหลัก 4,400.00                 4,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอนติเนนเติลฟา จํากดั บริษทั คอนติเนนเติลฟา จํากดั ราคาต ําสุด 191100582 1 พฤศจิกายน 2562

69 ยาบัญชยีาหลัก 2,550.00                 2,550.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาหารและยา จํากดั บริษทั อาหารและยา จํากดั ราคาต ําสุด 17357 1 พฤศจิกายน 2562

70 ยาบัญชยีาหลัก 2,354.00                 2,354.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020021465 1 พฤศจิกายน 2562

71 ยาบัญชยีาหลัก 75,270.10              75,270.10               เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020021463 1 พฤศจิกายน 2562

72 ยาบัญชยีาหลัก 28,890.00              28,890.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020021613 1 พฤศจิกายน 2562

73 ยาบัญชยีาหลัก 4,000.00                 4,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020021730 1 พฤศจิกายน 2562

74 ยาบัญชยีาหลัก 28,890.00              28,890.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020021803 1 พฤศจิกายน 2562

75 ยาบัญชยีาหลัก 8,640.00                 8,640.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 6210003829 1 พฤศจิกายน 2562
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76 ยาบัญชยีาหลัก 2,300.00                 2,300.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 6210004473 1 พฤศจิกายน 2562

77 วัสดุงานบ๎านงานครัว 585.00                   585.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั โรบินสัน บริษทั โรบินสัน ราคาต ําสุด 1 พฤศจิกายน 2562

78 ครุภัณฑ๑การแพทย๑ 148,000.00            148,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลีฟอปุกรณ๑ทางแพทย๑ จํากดั บริษัท โอลีฟอปุกรณ๑ทางแพทย๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV6210046 1 พฤศจิกายน 2562

79 อาหาร เดือน พฤศจิกายน 500,000.00            500,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสมพล บารมีกลุ นางสมพล บารมีกลุ ราคาต ําสุด 1 พฤศจิกายน 2562

80 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 8,988.00                 8,988.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1164516665 4 พฤศจิกายน 2562

81 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 4,000.00                 4,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโรเมด จํากดั บริษทั สไปโรเมด จํากดั ราคาต ําสุด SP19100123 4 พฤศจิกายน 2562

82 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 14,950.00              14,950.00               เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร๑ ซัพพอร๑ต จํากดั หจก.วีอาร๑ ซัพพอร๑ต จํากดั ราคาต ําสุด 626090 4 พฤศจิกายน 2562

83 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 2,399.97                 2,399.97                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1164528461 4 พฤศจิกายน 2562

84 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 13,995.60              13,995.60               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330366643 4 พฤศจิกายน 2562

85 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 15,600.00              15,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอททอน จํากดั บริษทั ไบโอคอททอน จํากดั ราคาต ําสุด IV19012789 4 พฤศจิกายน 2562

86 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 20,009.00              20,009.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1164485262 4 พฤศจิกายน 2562

87 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 20,009.00              20,009.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1164485262 4 พฤศจิกายน 2562

88 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 19,500.00              19,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด IV6200553 4 พฤศจิกายน 2562

89 แบตเตอรี 1,048.60                 1,048.60                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชมุพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากดั บริษทั ชมุพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากดั ราคาต ําสุด 98/4859 6 พฤศจิกายน 2562

90 จ๎างเหมาทําป้าย 120.00                   120.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางเลเซอร๑ลําปางองิค๑เจค ร๎าน ลําปางเลเซอร๑ลําปางองิค๑เจค ราคาต ําสุด 017/0811 6 พฤศจิกายน 2562

91 จ๎างเหมาทําป้ายไวนิล 700.00                   700.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางเลเซอร๑ลําปางองิค๑เจค ร๎าน ลําปางเลเซอร๑ลําปางองิค๑เจค ราคาต ําสุด 017/0815 6 พฤศจิกายน 2562

92 จ๎างเหมาทําป้าย 705.00                   705.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางเลเซอร๑ลําปางองิค๑เจค ร๎าน ลําปางเลเซอร๑ลําปางองิค๑เจค ราคาต ําสุด 017/0812 6 พฤศจิกายน 2562

93 วัสดุงานบ๎านงานครัว 54,400.00              54,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค๑ คลีนนิ ง ซัพพลาย จํากดั บริษัท ลักค๑ คลีนนิ ง ซัพพลาย จํากดั ราคาต ําสุด 62/11/02543 6 พฤศจิกายน 2562

94 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 35,640.00              35,640.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอก็นอสติค จํากดั บริษทั ไทยไดแอก็นอสติค จํากดั ราคาต ําสุด SN6210-089 6 พฤศจิกายน 2562

95 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 32,400.00              32,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็พ ีเมด กรุ๏ป จํากดั บริษทั เอม็พ ีเมด กรุ๏ป จํากดั ราคาต ําสุด MG 6210-0807 6 พฤศจิกายน 2562

96 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 99,033.00              99,033.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6211-0027 6 พฤศจิกายน 2562

97 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 90,000.00              90,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6211-006 6 พฤศจิกายน 2562

98 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 24,610.00              24,610.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1164549095 6 พฤศจิกายน 2562

99 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 77,500.00              77,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6211-0031 6 พฤศจิกายน 2562

100 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 88,388.00              88,388.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6211-009 6 พฤศจิกายน 2562

101 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 21,000.00              21,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6211-012 6 พฤศจิกายน 2562

102 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 89,500.00              89,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั ราคาต ําสุด INV-19-1727 6 พฤศจิกายน 2562



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

103 จ๎างเหมาซํอมแซมพืน้หลังคา 1,200.00                 1,200.00                 เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทิ์ ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทิ์ ออํนหวาน ราคาต ําสุด 8 พฤศจิกายน 2562

104 ซํอมรถยนต๑ทะเบยีน 5579 1,551.50                 1,551.50                 เฉพาะเจาะจง ร๎านโยธินดีเซล ร๎านโยธินดีเซล ราคาต ําสุด 146/7285 8 พฤศจิกายน 2562

105 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 14,980.00              14,980.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330377784 11 พฤศจิกายน 2562

106 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 12,465.00              12,465.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดืส อลัลายแอนซ๑ จํากดั บริษทั เมดืส อลัลายแอนซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 62/503 11 พฤศจิกายน 2562

107 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 6,765.00                 6,765.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั บริษทั เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 62/466 11 พฤศจิกายน 2562

108 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 10,160.00              10,160.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั บริษทั เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 62/467 11 พฤศจิกายน 2562

109 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 16,500.00              16,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จํากดั บริษทั แอมเบสพลัส จํากดั ราคาต ําสุด AM6210/226 11 พฤศจิกายน 2562

110 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 14,000.00              14,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จํากดั บริษทั แอมเบสพลัส จํากดั ราคาต ําสุด AM6206/238 11 พฤศจิกายน 2562

111 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 2,520.00                 2,520.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไจโก ๎อนิเตอร๑เทรด จํากดั บริษทั ไจโก ๎อนิเตอร๑เทรด จํากดั ราคาต ําสุด IV62100076 11 พฤศจิกายน 2562

112 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 21,500.00              21,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากดั บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากดั ราคาต ําสุด SC62110003 11 พฤศจิกายน 2562

113 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 3,350.00                 3,350.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ดี เอช ซี เทรดด้ิง จํากดั หจก. ดี เอช ซี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด DHC6210155 11 พฤศจิกายน 2562

114 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 21,780.00              21,780.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากดั บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 6212027 11 พฤศจิกายน 2562

115 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 23,460.00              23,460.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากดั บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 6211901 11 พฤศจิกายน 2562

116 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 24,180.00              24,180.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากดั บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 6211517 11 พฤศจิกายน 2562

117 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 24,980.00              24,980.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากดั บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 6211516 11 พฤศจิกายน 2562

118 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 5,450.00                 5,450.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากดั บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากดั ราคาต ําสุด IV-62110053 11 พฤศจิกายน 2562

119 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 13,800.00              13,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากดั บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6211-0061 11 พฤศจิกายน 2562

120 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 31,600.00              31,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั ราคาต ําสุด D62-02008 11 พฤศจิกายน 2562

121 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 10,000.00              10,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากดั บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6211-0246 11 พฤศจิกายน 2562

122 วัสดุสํานักงาน 42,640.00              42,640.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6205620 12 พฤศจิกายน 2562

123 วัสดุงานบ๎านงานครัว 21,413.00              21,413.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน เตียเฮงองํ ร๎าน เตียเฮงองํ ราคาต ําสุด 133/66002-03 12 พฤศจิกายน 2562

124 วัสดุงานบ๎านงานครัว 7,870.00                 7,870.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางคลีน ร๎าน ลําปางคลีน ราคาต ําสุด 019/0916 12 พฤศจิกายน 2562

125 วัสดุงานบ๎านงานครัว 18,021.50              18,021.50               เฉพาะเจาะจง นายภูมินทร๑  สายวงศ๑ฟั้น นายภูมินทร๑  สายวงศ๑ฟั้น ราคาต ําสุด PM62110001 12 พฤศจิกายน 2562

126 วัสดุงานบ๎านงานครัว 4,480.00                 4,480.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 102/218 12 พฤศจิกายน 2562

127 วัสดุสํานักงาน 19,767.00              19,767.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6205619 12 พฤศจิกายน 2562

128 สต๊ิกเกอร๑เทอร๑มอล 46,000.00              46,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พ.ีอนิเตอร๑ เมดิคอล จํากดั บริษัท เอ.ที.พ.ีอนิเตอร๑ เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 62/767 12 พฤศจิกายน 2562

129 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 19,527.50              19,527.50               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330436444 13 พฤศจิกายน 2562
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130 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 34,882.00              34,882.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร๑ เมดิคอลแคร๑ จํากดั บริษัท เบตเตอร๑ เมดิคอลแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 8103010082 13 พฤศจิกายน 2562

131 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 69,920.00              69,920.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ แล็ป จํากดั หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ แล็ป จํากดั ราคาต ําสุด ILV6211/0197 13 พฤศจิกายน 2562

132 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 13,000.00              13,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จํากดั บริษทั ไทยก๏อส จํากดั ราคาต ําสุด IV6239311 13 พฤศจิกายน 2562

133 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 4,850.00                 4,850.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล คอลเวอร๑เจนซ๑ จํากดั บริษัท เมดิคอล คอลเวอร๑เจนซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด KPR6211201 13 พฤศจิกายน 2562

134 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 4,680.00                 4,680.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ แล็ป จํากดั หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ แล็ป จํากดั ราคาต ําสุด ILV6211/0115 13 พฤศจิกายน 2562

135 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 5,457.00                 5,457.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1164603040 13 พฤศจิกายน 2562

136 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 26,930.00              26,930.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ แล็ป จํากดั หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ แล็ป จํากดั ราคาต ําสุด ILV6211/0114 13 พฤศจิกายน 2562

137 วัสดุทันตกรรม 3,531.00                 3,531.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330301872 14 พฤศจิกายน 2562

138 วัสดุทันตกรรม 10,700.00              10,700.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330402586 14 พฤศจิกายน 2562

139 วัสดุทันตกรรม 720.00                   720.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั มายด๑เด็นท๑ จํากดั บริษทั มายด๑เด็นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV 62-10-03 14 พฤศจิกายน 2562

140 วัสดุทันตกรรม 2,450.00                 2,450.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดรว๑เด็นทั ล จํากดั บริษทั ไดรว๑เด็นทั ล จํากดั ราคาต ําสุด 116819 14 พฤศจิกายน 2562

141 วัสดุทันตกรรม 5,712.00                 5,712.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดี จํากดั บริษทั เอสดี จํากดั ราคาต ําสุด 1910-A-1453 14 พฤศจิกายน 2562

142 วัสดุทันตกรรม 29,082.60              29,082.60               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330414923 14 พฤศจิกายน 2562

143 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 19,474.00              19,474.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 621101291 15 พฤศจิกายน 2562

144 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 12,000.00              12,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั บริษทั ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั ราคาต ําสุด 47647 18 พฤศจิกายน 2562

145 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 42,000.00              42,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั บริษทั ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั ราคาต ําสุด 47813 18 พฤศจิกายน 2562

146 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 38,600.00              38,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซเอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด SM62/095183 18 พฤศจิกายน 2562

147 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 5,350.00                 5,350.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซเอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด SM62/105778 18 พฤศจิกายน 2562

148 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 15,510.00              15,510.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซเอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด SM62/106113 18 พฤศจิกายน 2562

149 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 23,500.00              23,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากดั บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 6212518 18 พฤศจิกายน 2562

150 จา๎งเหมาปรับปรุงระบบพดัลม 16,000.00              16,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง จํากดั ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง จํากดั ราคาต ําสุด 5/38 18 พฤศจิกายน 2562

151 จ๎างเหมาซํอมพื้นหลังคาหอ๎งคลอด 1,200.00                 1,200.00                 เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทิ์ ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทิ์ ออํนหวาน ราคาต ําสุด 5/39 18 พฤศจิกายน 2562

152 จา๎งเหมาซํอมค.สํานักงาน 4,400.00                 4,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจริญกจิ ร๎าน ปัทมาเจริญกจิ ราคาต ําสุด 5/35 18 พฤศจิกายน 2562

153 จา๎งเหมาร้ือตัวหนังสือ 220.00                   220.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจริญกจิ ร๎าน ปัทมาเจริญกจิ ราคาต ําสุด 5/37 18 พฤศจิกายน 2562

154 จา๎งเหมาซํอมอาํงล๎างมือ 2,600.00                 2,600.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจริญกจิ ร๎าน ปัทมาเจริญกจิ ราคาต ําสุด 5/26 18 พฤศจิกายน 2562

155 จา๎งซํอมแซมเกา๎อี้ 2,200.00                 2,200.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาว นางสาว ราคาต ําสุด 18 พฤศจิกายน 2562

156 วัสดุ 27,000.00              27,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร๑ทโซลูชั น จํากดั บริษทั สมาร๑ทโซลูชั น จํากดั ราคาต ําสุด 18 พฤศจิกายน 2562
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157 จา๎งเหมาริอถอน 2,200.00                 2,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจริญกจิ ร๎าน ปัทมาเจริญกจิ ราคาต ําสุด 18 พฤศจิกายน 2562

158 ข๎างซํอมแซมอาํงล๎างจาน 2,600.00                 2,600.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจริญกจิ ร๎าน ปัทมาเจริญกจิ ราคาต ําสุด 18 พฤศจิกายน 2562

159 กระติกน้ําร๎อน 1,300.00                 1,300.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 18 พฤศจิกายน 2562

160 วัสดุสํานักงาน 360.00                   360.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎านรัตนาพนัธ๑ ร๎านรัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 18 พฤศจิกายน 2562

161 จา๎งเหมาทําปา้ย 310.00                   310.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท ราคาต ําสุด 18 พฤศจิกายน 2562

162 จา๎งปรับปรุงระบบระบายอากาศ 16,000.00              16,000.00               เฉพาะเจาะจง นายธนพล รินคํา นายธนพล รินคํา ราคาต ําสุด 18 พฤศจิกายน 2562

163 ปัม้น้ําหอยโขํง 42,000.00              42,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน อดุมกนัทามาศ ร๎าน อดุมกนัทามาศ ราคาต ําสุด 18 พฤศจิกายน 2562

164 ขวดแกว๎ยขนาด 480 ml 1,750.00                 1,750.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางรํุงเรือง ร๎าน ลําปางรํุงเรือง ราคาต ําสุด 18 พฤศจิกายน 2562

165 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 84,000.00              84,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6211-114 18 พฤศจิกายน 2562

166 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 53,000.00              53,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6211-0446 18 พฤศจิกายน 2562

167 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 91,725.00              91,725.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6211-0437 18 พฤศจิกายน 2562

168 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 77,500.00              77,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากดั บริษทั ไบโอเซน จํากดั ราคาต ําสุด SN 1911-041 18 พฤศจิกายน 2562

169 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 24,980.00              24,980.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากดั บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 6212129 19 พฤศจิกายน 2562

170 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 26,500.00              26,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากดั บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 6212239 19 พฤศจิกายน 2562

171 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 24,820.00              24,820.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากดั บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 6212293 19 พฤศจิกายน 2562

172 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 22,400.00              22,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอนิดรัสเตรียลแก๏ส จํากดั บริษัท ลานนาอนิดรัสเตรียลแก๏ส จํากดั ราคาต ําสุด BR26211/000019 20 พฤศจิกายน 2562

173 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 5,136.00                 5,136.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330464525 21 พฤศจิกายน 2562

174 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 800.00                   800.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด BL62-11/011 21 พฤศจิกายน 2562

175 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 18,500.00              18,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด BL62-11/286 21 พฤศจิกายน 2562

176 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 6,000.00                 6,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด BL62-11/450 21 พฤศจิกายน 2562

177 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 5,250.00                 5,250.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร๑ ซัพพอร๑ต จํากดั หจก.วีอาร๑ ซัพพอร๑ต จํากดั ราคาต ําสุด 626741 21 พฤศจิกายน 2562

178 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 64,150.00              64,150.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มบ.ีดี. เซอร๑จิคอล ซัพพลาย จํากัด บริษัท เอ็มบ.ีดี. เซอร๑จิคอล ซัพพลาย จํากัด ราคาต ําสุด 62/00524 21 พฤศจิกายน 2562

179 วัสดุทันตกรรม 5,671.00                 5,671.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330503703 21 พฤศจิกายน 2562

180 วัสดุทันตกรรม 11,299.00              11,299.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330435942 21 พฤศจิกายน 2562

181 วัสดุทันตกรรม 8,500.00                 8,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทํ ชมูิตร จํากดั บริษทํ ชมูิตร จํากดั ราคาต ําสุด IN6211-0323 21 พฤศจิกายน 2562

182 วัสดุทันตกรรม 45,200.00              45,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซียงไฮ๎ จํากดั บริษทั เซียงไฮ๎ จํากดั ราคาต ําสุด BB256210/01027 21 พฤศจิกายน 2562

183 วัสดุทันตกรรม 7,992.90                 7,992.90                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330487121 21 พฤศจิกายน 2562
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184 วัสดุทันตกรรม 6,355.80                 6,355.80                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330520001 21 พฤศจิกายน 2562

185 ฟนัปลอม 149,940.00            149,940.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซาซีแลม จํากดั บริษทั เอก็ซาซีแลม จํากดั ราคาต ําสุด cmbi-1910-
000399 21 พฤศจิกายน 2562

186 ชดุหัวเกยีร๑ 5,984.00                 5,984.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางอนันตภณฑ๑ ร๎าน ลําปางอนันตภณฑ๑ ราคาต ําสุด 21 พฤศจิกายน 2562

187 จ๎างซํอมแซมแบตเตอรี 2,140.00                 2,140.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั DKSH บริษทั DKSH ราคาต ําสุด 21 พฤศจิกายน 2562

188 จ๎างซํอมหลังคา 1,300.00                 1,300.00                 เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธ์ิ ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธ์ิ ออํนหวาน ราคาต ําสุด 21 พฤศจิกายน 2562

189 จ๎างบํารุง ค.การแพทย๑ 1,500.00                 1,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพร๑ม เมดิคอล จํากดั บริษทั ไพร๑ม เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 21 พฤศจิกายน 2562

190 จ๎างบํารุง ค.การแพทย๑ 1,000.00                 1,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบกกอล บริษทั เบกกอล ราคาต ําสุด 21 พฤศจิกายน 2562

191 จ๎างบํารุง ค.การแพทย๑ 2,354.00                 2,354.00                 เฉพาะเจาะจง บรัษทั ทันตสยาม จํากดั บรัษทั ทันตสยาม จํากดั ราคาต ําสุด 21 พฤศจิกายน 2562

192 วัสดุกอํสร๎าง 1,236.00                 1,236.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ธนภรณ๑ อปุกรณ๑ไฟฟา้และประปา ร๎าน ธนภรณ๑ อปุกรณ๑ไฟฟา้และประปา ราคาต ําสุด 21 พฤศจิกายน 2562

193 วัสดุการเกษตร 3,340.00                 3,340.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน สวนเขลางค๑ ร๎าน สวนเขลางค๑ ราคาต ําสุด 21 พฤศจิกายน 2562

194 วัสดุงานบ๎านงานครัว 700.00                   700.00                    เฉพาะเจาะจง นายเสริฐ กานัน นายเสริฐ กานัน ราคาต ําสุด 21 พฤศจิกายน 2562

195 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 330.00                   330.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน อา๎ยลา ร๎าน อา๎ยลา ราคาต ําสุด 21 พฤศจิกายน 2562

196 จ๎างเหมาบริการ 150.00                   150.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 21 พฤศจิกายน 2562

197 วัสดุอื น 185.00                   185.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั ชมุพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากดั บริษทั ชมุพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากดั ราคาต ําสุด 21 พฤศจิกายน 2562

198 จ๎างทําความสะอาด 10,800.00              10,800.00               เฉพาะเจาะจง นายธนพล รินพล นายธนพล รินพล ราคาต ําสุด 25 พฤศจิกายน 2562

199 จา๎งเหมาปรับปรุงหอ๎งควบคุม 14,100.00              14,100.00               เฉพาะเจาะจง นายชาญเดช นายชาญเดช ราคาต ําสุด 25 พฤศจิกายน 2562

200 จ๎างเหมาบริการหินคลุก 6,000.00                 6,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายธนพล รินพล นายธนพล รินพล ราคาต ําสุด 25 พฤศจิกายน 2562

201 จ๎างเหมารถแบรกโฮ 8,000.00                 8,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธ์ิ ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธ์ิ ออํนหวาน ราคาต ําสุด 25 พฤศจิกายน 2562

202 จ๎างเหมาทาสี 6,800.00                 6,800.00                 เฉพาะเจาะจง นายธนพล รินพล นายธนพล รินพล ราคาต ําสุด 25 พฤศจิกายน 2562

203 จ๎างเหมาเจาะคอนกรีต 8,800.00                 8,800.00                 เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธ์ิ ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธ์ิ ออํนหวาน ราคาต ําสุด 25 พฤศจิกายน 2562

204 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 56,160.00              56,160.00               เฉพาะเจาะจง หจก. พรรษาเวชภัณฑ๑ จํากดั หจก. พรรษาเวชภัณฑ๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV6211-001 25 พฤศจิกายน 2562

205 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 44,928.00              44,928.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด๎ จํากดั บริษทั ลินเด๎ จํากดั ราคาต ําสุด 02310060 25 พฤศจิกายน 2562

206 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 44,048.00              44,048.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด๎ จํากดั บริษทั ลินเด๎ จํากดั ราคาต ําสุด 02310576 25 พฤศจิกายน 2562

207 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 14,445.00              14,445.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 53305010255 25 พฤศจิกายน 2562

208 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 27,060.00              27,060.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด BL62-11/587 25 พฤศจิกายน 2562

209 ไม๎กวาดแขง็ 700.00                   700.00                    เฉพาะเจาะจง นายเสริฐ กานัน นายเสริฐ กานัน ราคาต ําสุด 1/19 25 พฤศจิกายน 2562

210 สาย CAP ขนาด 6 MF 330.00                   330.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎านอา๎ยลา ร๎านอา๎ยลา ราคาต ําสุด 2/18 25 พฤศจิกายน 2562
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211 สาย RCA 197.95                   197.95                    เฉพาะเจาะจง บริษทั ชมุพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากดั บริษทั ชมุพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากดั ราคาต ําสุด 97/4843 25 พฤศจิกายน 2562

212 จ๎างเหมาเชื อมตะแกรง 150.00                   150.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน มิตรพนัธ๑การชาํง ร๎าน มิตรพนัธ๑การชาํง ราคาต ําสุด 1/12 25 พฤศจิกายน 2562

213 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 270,000.00            270,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั สตาร๑ทอพั ซัพพลาย จํากดั บริษทั สตาร๑ทอพั ซัพพลาย จํากดั ราคาต ําสุด DO-191106 25 พฤศจิกายน 2562

214 วัสดุทันตกรรม 7,992.90                 7,992.90                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330534998 26 พฤศจิกายน 2562

215 จ๎างรักษาเครื อง Moniter 79,180.00              79,180.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เดกเกอร๑ เมดิคัล ประเทศไทย จํากดั บริษัท เดกเกอร๑ เมดิคัล ประเทศไทย จํากดั ราคาต ําสุด 26 พฤศจิกายน 2562

216 จ๎างรักษาเครื องดมยา 56,025.20              56,025.20               เฉพาะเจาะจง บริษัท เดกเกอร๑ เมดิคัล ประเทศไทย จํากดั บริษัท เดกเกอร๑ เมดิคัล ประเทศไทย จํากดั ราคาต ําสุด 26 พฤศจิกายน 2562

217 จ๎างรักษาเครื องกระตุก 10,000.00              10,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพร๑ม เมดิคอล จํากดั บริษทั ไพร๑ม เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 26 พฤศจิกายน 2562

218 จ๎างเหมาบริการจัดสถานที 10,000.00              10,000.00               เฉพาะเจาะจง นางอําพร มะโหฐาน นางอําพร มะโหฐาน ราคาต ําสุด 1/4 27 พฤศจิกายน 2562

219 จ๎างเหมา Mobile x-ray 100,000.00            100,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เบสท๑ลุค วิชั น จํากดั บริษทั เบสท๑ลุค วิชั น จํากดั ราคาต ําสุด 606/62 27 พฤศจิกายน 2562

220 อาหาร ประจําเดือน ธค. 486,266.00            486,266.00             เฉพาะเจาะจง นายสมพล บารมีกลุ นายสมพล บารมีกลุ ราคาต ําสุด 27 พฤศจิกายน 2562

221 จ๎างเหมาตํอ พรบ. 648.28                   648.28                    เฉพาะเจาะจง บริษัท กลางค๎ุมครองผ๎ูประสบภัยจากรถ จํากัด บริษัท กลางค๎ุมครองผ๎ูประสบภัยจากรถ จํากัด ราคาต ําสุด 96211-0003921,923 27 พฤศจิกายน 2562

222 ครุภัณฑ๑ไฟฟา้และวิทยุ 5,990.00                 5,990.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชมุพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากดั บริษทั ชมุพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤศจิกายน 2562

223 จ๎างเหมา 3,460.00                 3,460.00                 เฉพาะเจาะจง นายอภิเดช ปาหนัน นายอภิเดช ปาหนัน ราคาต ําสุด 27 พฤศจิกายน 2562

224 กลํองพลาสติก 350.00                   350.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 27 พฤศจิกายน 2562

225 พดัลมไอน้ํา 4,800.00                 4,800.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิชย๑ หจก. เจียวพานิชย๑ ราคาต ําสุด 27 พฤศจิกายน 2562

226 จ๎างปรับปรุงหอพกั 397,200.00            397,200.00             เฉพาะเจาะจง ร๎านมงคลทรัพย๑เจริญกจิกอํสร๎าง ร๎านมงคลทรัพย๑เจริญกจิกอํสร๎าง ราคาต ําสุด 27 พฤศจิกายน 2562

รวม 6,429,675.94    6,429,675.94     
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1 ติดต้ังบํอบําบัดน้ําเสีย 246,100.00            246,100.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นไวรอนเม๎นทอล แอนด๑ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด บริษัท เอ็นไวรอนเม๎นทอล แอนด๑ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด ราคาต ําสุด 2 ธันวาคม 2562

2 ชดุติดต้ัง RO 190,000.00            190,000.00             เฉพาะเจาะจง นายเอกพล เดํนแกว๎ นายเอกพล เดํนแกว๎ ราคาต ําสุด 2 ธันวาคม 2562

3 จ๎างเหมาบริการฟอกไต 480,000.00            480,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เนฟโฟรพลัส จํากดั บริษทั เนฟโฟรพลัส จํากดั ราคาต ําสุด 2 ธันวาคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2562
โรงพยาบาลเกาะคา
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4 น้ําดื ม เดือนธันวาคม 13,000.00              13,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน น้ําดื มนิวสตาร๑ ร๎าน น้ําดื มนิวสตาร๑ ราคาต ําสุด 012/2562 2 ธันวาคม 2562

5 ขนม /น้ําผลไม๎ 1,640.00                 1,640.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 102/223 2 ธันวาคม 2562

6 น้ํายาซักผ๎า เดือนธันวาคม 55,000.00              55,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค๑คลีนนิ ง ซัพพลาย จํากดั บริษัท ลักค๑คลีนนิ ง ซัพพลาย จํากดั ราคาต ําสุด 2 ธันวาคม 2562

7 จ๎างบํารุงรักษาค.การแพทย๑ 6,800.00                 6,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟวิเจอร๑ เมดิคอล บริษทั ฟวิเจอร๑ เมดิคอล ราคาต ําสุด 2 ธันวาคม 2562

8 จ๎างบํารุงรักษาค.การแพทย๑ 8,500.00                 8,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท พดีีเอ เมดิคอล เซอร๑วิส จํากดั บริษัท พดีีเอ เมดิคอล เซอร๑วิส จํากดั ราคาต ําสุด 2 ธันวาคม 2562

9 จ๎างซํอมแซมมอเตอร๑ปัม้น้ํา 6,500.00                 6,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต วงศ๑คําต๎ุย นายประกาศิต วงศ๑คําต๎ุย ราคาต ําสุด 2 ธันวาคม 2562

10 swith hub 13,990.00              13,990.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร๑ทโซลูชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั บริษัท สมาร๑ทโซลูชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 2 ธันวาคม 2562

11 ฐาน CPU 6,000.00                 6,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 2 ธันวาคม 2562

12 เกา๎อี 19,800.00              19,800.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 2 ธันวาคม 2562

13 จ๎างเหมาโรงเกบ็ขยะ 15,160.00              15,160.00               เฉพาะเจาะจง นายอภิเดช ปาหนัน นายอภิเดช ปาหนัน ราคาต ําสุด 2 ธันวาคม 2562

14 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 58,250.00              58,250.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั ราคาต ําสุด INV-19-1944 2 ธันวาคม 2562

15 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 99,116.00              99,116.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6211-1041 2 ธันวาคม 2562

16 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 35,640.00              35,640.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอก็นอสติค จํากดั บริษทั ไทยไดแอก็นอสติค จํากดั ราคาต ําสุด SN 6211-093 2 ธันวาคม 2562

17 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 88,388.00              88,388.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6211-251 2 ธันวาคม 2562

18 ยาบัญชยีาหลัก 3,000.00                 3,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บูรภาโอสถ จํากดั บริษทั บูรภาโอสถ จํากดั ราคาต ําสุด 6201993 2 ธันวาคม 2562

19 ยาบัญชยีาหลัก 43,600.00              43,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี  จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี  จํากดั ราคาต ําสุด 921138743 2 ธันวาคม 2562

20 ยาบัญชยีาหลัก 4,320.00                 4,320.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบีเอส จํากดั บริษทั แอลบีเอส จํากดั ราคาต ําสุด 645139 2 ธันวาคม 2562

21 ยาบัญชยีาหลัก 1,176.00                 1,176.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั วิทยาศรม จํากดั บริษทั วิทยาศรม จํากดั ราคาต ําสุด 90305 2 ธันวาคม 2562

22 ยาบัญชยีาหลัก 3,800.00                 3,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั วิทยาศรม จํากดั บริษทั วิทยาศรม จํากดั ราคาต ําสุด 90400 2 ธันวาคม 2562

23 ยาบัญชยีาหลัก 9,900.00                 9,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาดิกา๎ จํากดั บริษทั ฟาร๑มาดิกา๎ จํากดั ราคาต ําสุด 191120094 2 ธันวาคม 2562

24 ยาบัญชยีาหลัก 12,180.00              12,180.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาดิกา๎ จํากดั บริษทั ฟาร๑มาดิกา๎ จํากดั ราคาต ําสุด 191120091 2 ธันวาคม 2562

25 ยาบัญชยีาหลัก 6,600.00                 6,600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว๎มังกร จํากดั บริษทั แกว๎มังกร จํากดั ราคาต ําสุด 62110526 2 ธันวาคม 2562

26 ยาบัญชยีาหลัก 9,420.00                 9,420.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว๎มังกร จํากดั บริษทั แกว๎มังกร จํากดั ราคาต ําสุด 62110471 2 ธันวาคม 2562

27 ยาบัญชยีาหลัก 6,800.00                 6,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว๎มังกร จํากดั บริษทั แกว๎มังกร จํากดั ราคาต ําสุด 62110350 2 ธันวาคม 2562

28 ยาบัญชยีาหลัก 8,000.00                 8,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว๎มังกร จํากดั บริษทั แกว๎มังกร จํากดั ราคาต ําสุด 62110401 2 ธันวาคม 2562
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29 ยาบัญชยีาหลัก 2,800.00                 2,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว๎มังกร จํากดั บริษทั แกว๎มังกร จํากดั ราคาต ําสุด 62110414 2 ธันวาคม 2562

30 ยาบัญชยีาหลัก 6,200.00                 6,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเอลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั โพสเอลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 44831 2 ธันวาคม 2562

31 ยาบัญชยีาหลัก 4,000.00                 4,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเอลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั โพสเอลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 43980 2 ธันวาคม 2562

32 ยาบัญชยีาหลัก 13,000.00              13,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเอฟดี จํากดั บริษทั ไทยเอฟดี จํากดั ราคาต ําสุด 630150 2 ธันวาคม 2562

33 ยาบัญชยีาหลัก 28,500.80              28,500.80               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมดฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรีเมดฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 621100458 2 ธันวาคม 2562

34 ยาบัญชยีาหลัก 6,000.00                 6,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมดฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรีเมดฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 621100482 2 ธันวาคม 2562

35 ยาบัญชยีาหลัก 22,344.00              22,344.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนด๎า จํากดั บริษทั แอตแลนด๎า จํากดั ราคาต ําสุด 62110452 2 ธันวาคม 2562

36 ยาบัญชยีาหลัก 8,640.00                 8,640.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มินํา จํากดั บริษทั ฟาร๑มินํา จํากดั ราคาต ําสุด 62326991 2 ธันวาคม 2562

37 ยาบัญชยีาหลัก 16,424.50              16,424.50               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1164688306 2 ธันวาคม 2562

38 ยาบัญชยีาหลัก 65,815.70              65,815.70               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1164706887 2 ธันวาคม 2562

39 ยาบัญชยีาหลัก 48,364.00              48,364.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1164707703 2 ธันวาคม 2562

40 ยาบัญชยีาหลัก 48,364.00              48,364.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1164707519 2 ธันวาคม 2562

41 ยาบัญชยีาหลัก 6,473.50                 6,473.50                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1164706793 2 ธันวาคม 2562

42 ยาบัญชยีาหลัก 5,692.40                 5,692.40                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1164704140 2 ธันวาคม 2562

43 ยาบัญชยีาหลัก 53,286.00              53,286.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1164665093 2 ธันวาคม 2562

44 ยาบัญชยีาหลัก 63,275.52              63,275.52               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1164654705 2 ธันวาคม 2562

45 ยาบัญชยีาหลัก 4,280.00                 4,280.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 116433802 2 ธันวาคม 2562

46 ยาบัญชยีาหลัก 17,120.00              17,120.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1164704697 2 ธันวาคม 2562

47 ยาบัญชยีาหลัก 2,463.14                 2,463.14                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1164706588 2 ธันวาคม 2562

48 ยาบัญชยีาหลัก 40,800.00              40,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร๑นแมนู จํากดั บริษทั โมเดอร๑นแมนู จํากดั ราคาต ําสุด 621241 2 ธันวาคม 2562

49 ยาบัญชยีาหลัก 3,000.00                 3,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั มิลาโน จํากดั บริษทั มิลาโน จํากดั ราคาต ําสุด 5207/2125 2 ธันวาคม 2562

50 ยาบัญชยีาหลัก 10,500.00              10,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอราลดรักส๑เฮาส๑ จํากดั บริษทั เยเนอราลดรักส๑เฮาส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 0437404 2 ธันวาคม 2562

51 ยาบัญชยีาหลัก 35,920.00              35,920.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินหสร๑มาซูติคอล จํากดั บริษัท เบอลินหสร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 621119691 2 ธันวาคม 2562

52 ยาบัญชยีาหลัก 12,600.00              12,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินหสร๑มาซูติคอล จํากดั บริษัท เบอลินหสร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 621120346 2 ธันวาคม 2562

53 ยาบัญชยีาหลัก 55,600.00              55,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินหสร๑มาซูติคอล จํากดั บริษัท เบอลินหสร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 621117377 2 ธันวาคม 2562
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54 ยาบัญชยีาหลัก 45,450.00              45,450.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรอส ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 2019112553 2 ธันวาคม 2562

55 ยาบัญชยีาหลัก 1,096.00                 1,096.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรอส ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 201911161 2 ธันวาคม 2562

56 ยาบัญชยีาหลัก 9,600.00                 9,600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรอส ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 201911088 2 ธันวาคม 2562

57 ยาบัญชยีาหลัก 6,972.00                 6,972.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จํากดั บริษทั ไบโอจีนีเทค จํากดั ราคาต ําสุด 620025744 2 ธันวาคม 2562

58 ยาบัญชยีาหลัก 6,080.00                 6,080.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรรัล ฮอสปตัิลโปรดักส๑ จํากดั บริษัท เยเนอรรัล ฮอสปตัิลโปรดักส๑ จํากดั ราคาต ําสุด
191N0811061
2

2 ธันวาคม 2562

59 ยาบัญชยีาหลัก 16,500.00              16,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีเอม็แอล  จํากดั บริษทั พ ีเอม็แอล  จํากดั ราคาต ําสุด 191125049 2 ธันวาคม 2562

60 ยาบัญชยีาหลัก 4,800.00                 4,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีเอม็แอล  จํากดั บริษทั พ ีเอม็แอล  จํากดั ราคาต ําสุด 191122086 2 ธันวาคม 2562

61 ยาบัญชยีาหลัก 75,025.44              75,025.44               เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020023082 2 ธันวาคม 2562

62 ยาบัญชยีาหลัก 35,860.00              35,860.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020022699 2 ธันวาคม 2562

63 ยาบัญชยีาหลัก 15,490.00              15,490.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020022568 2 ธันวาคม 2562

64 ยาบัญชยีาหลัก 3,720.00                 3,720.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด๎า จํากดั บริษทั ยูเมด๎า จํากดั ราคาต ําสุด 198047 2 ธันวาคม 2562

65 ยาบัญชยีาหลัก 4,108.80                 4,108.80                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี เอล็ ฮัว จํากดั บริษทั บี เอล็ ฮัว จํากดั ราคาต ําสุด 62036673 2 ธันวาคม 2562

66 ยาบัญชยีาหลัก 38,520.00              38,520.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีรอล จํากดั บริษทั ฮีรอล จํากดั ราคาต ําสุด 1911376 2 ธันวาคม 2562

67 ยาบัญชยีาหลัก 36,915.00              36,915.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากดั บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 8102509427 2 ธันวาคม 2562

68 ยาบัญชยีาหลัก 5,650.00                 5,650.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด 6240676 2 ธันวาคม 2562

69 ยาบัญชยีาหลัก 14,880.00              14,880.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด 6239288 2 ธันวาคม 2562

70 ยาบัญชยีาหลัก 6,840.00                 6,840.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด 6239285 2 ธันวาคม 2562

71 ยาบัญชยีาหลัก 17,210.00              17,210.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด 6239287 2 ธันวาคม 2562

72 ยาบัญชยีาหลัก 7,600.00                 7,600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด 6238643 2 ธันวาคม 2562

73 ยาบัญชยีาหลัก 36,250.00              36,250.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั วีแอนด๑วี จํากดั บริษทั วีแอนด๑วี จํากดั ราคาต ําสุด 62027011 2 ธันวาคม 2562

74 ยาบัญชยีาหลัก 106,400.00            106,400.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั วีแอนด๑วี จํากดั บริษทั วีแอนด๑วี จํากดั ราคาต ําสุด 62027743 2 ธันวาคม 2562

75 ยาบัญชยีาหลัก 25,920.00              25,920.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020022234 2 ธันวาคม 2562

76 ยาบัญชยีาหลัก 160,835.20            160,835.20             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020022530 2 ธันวาคม 2562

77 ยาบัญชยีาหลัก 11,928.60              11,928.60               เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020022094 2 ธันวาคม 2562

78 ยาบัญชยีาหลัก 17,240.80              17,240.80               เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 62514297 2 ธันวาคม 2562



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

79 ยาบัญชยีาหลัก 2,200.00                 2,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 62508783 2 ธันวาคม 2562

80 ยาบัญชยีาหลัก 6,300.00                 6,300.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 62505838 2 ธันวาคม 2562

81 ยาบัญชยีาหลัก 4,419.10                 4,419.10                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330564020 2 ธันวาคม 2562

82 ยาบัญชยีาหลัก 38,220.40              38,220.40               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330649139 2 ธันวาคม 2562

83 ยาบัญชยีาหลัก 14,990.70              14,990.70               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330602081 2 ธันวาคม 2562

84 ยาบัญชยีาหลัก 74,707.40              74,707.40               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330564488 2 ธันวาคม 2562

85 ยาบัญชยีาหลัก 18,832.00              18,832.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330473336 2 ธันวาคม 2562

86 ยาบัญชยีาหลัก 11,100.00              11,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ จํากดั บริษทั เมดไลน๑ จํากดั ราคาต ําสุด 1310224502 2 ธันวาคม 2562

87 ยาบัญชยีาหลัก 40,260.00              40,260.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ จํากดั บริษทั เมดไลน๑ จํากดั ราคาต ําสุด 131004259 2 ธันวาคม 2562

88 ออกซิเจนเหลว 90,000.00              90,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด๎ จํากดั บริษทั ลินเด๎ จํากดั ราคาต ําสุด 3 ธันวาคม 2562

89 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 68,801.00              68,801.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอรูเมอร๑ จํากดั บริษทั เทอรูเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 4 ธันวาคม 2562

90 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 16,467.30              16,467.30               เฉพาะเจาะจง บริษทั สามเอม็ จํากดั บริษทั สามเอม็ จํากดั ราคาต ําสุด 4 ธันวาคม 2562

91 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 56,175.00              56,175.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิสตรูเม๎นท๑ จํากดั บริษทั อนิสตรูเม๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 4 ธันวาคม 2562

92 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 20,972.00              20,972.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท จอนห๑สันแอนด๑จอนห๑สัน จํากดั บริษัท จอนห๑สันแอนด๑จอนห๑สัน จํากดั ราคาต ําสุด 4 ธันวาคม 2562

93 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 4,800.00                 4,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั DHC จํากดั บริษทั DHC จํากดั ราคาต ําสุด 4 ธันวาคม 2562

94 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 39,200.00              39,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด 4 ธันวาคม 2562

95 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 13,280.00              13,280.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเวอร๑ จํากดั บริษทั บีเวอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 4 ธันวาคม 2562

96 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 64,200.00              64,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โควิแดท๎นท๑ จํากดั บริษทั โควิแดท๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 4 ธันวาคม 2562

97 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 15,000.00              15,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก. วากสั หจก. วากสั ราคาต ําสุด 4 ธันวาคม 2562

98 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 4,500.00                 4,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมอเบสพลัส จํากดั บริษทั แมอเบสพลัส จํากดั ราคาต ําสุด 4 ธันวาคม 2562

99 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 6,500.00                 6,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลิด๑ จํากดั บริษทั ไอดีเวลิด๑ จํากดั ราคาต ําสุด 4 ธันวาคม 2562

100 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 17,500.00              17,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 4 ธันวาคม 2562

101 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 15,172.60              15,172.60               เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 4 ธันวาคม 2562

102 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 44,200.00              44,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั บริษทั ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั ราคาต ําสุด 4 ธันวาคม 2562

103 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 13,136.75              13,136.75               เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร๑ เมดิคอลแคร๑ จํากดั บริษัท เบตเตอร๑ เมดิคอลแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 4 ธันวาคม 2562
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104 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 15,000.00              15,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ็ส จํากดั บริษทั ไทยกอ็ส จํากดั ราคาต ําสุด 4 ธันวาคม 2562

105 จ๎างเหมาบุคคล 93,600.00              93,600.00               เฉพาะเจาะจง นายศิลานนท๑  สุวรรณดี นายศิลานนท๑  สุวรรณดี ราคาต ําสุด 4 ธันวาคม 2562

106 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 36,900.00              36,900.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค จํากดั บริษทั แอฟฟนิิเทค จํากดั ราคาต ําสุด 9 ธันวาคม 2562

107 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 99,236.00              99,236.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 9 ธันวาคม 2562

108 จ๎างเหมาเครื องปรับอากาศ 41,350.00              41,350.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 069/3407 9 ธันวาคม 2562

109 ซํอม ค.การแพทย๑ 8,500.00                 8,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท พดีิเอ เมดิคอล เซอร๑วิศ จํากดั บริษัท พดีิเอ เมดิคอล เซอร๑วิศ จํากดั ราคาต ําสุด IV149/62 9 ธันวาคม 2562

110 จ๎างเหมาเครื องปรับอากาศ 12,450.00              12,450.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 069/3408 9 ธันวาคม 2562

111 สต๊ิกเกอร๑แล็ป 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน แมํวังเปเปอร๑ฟอร๑ม ร๎าน แมํวังเปเปอร๑ฟอร๑ม ราคาต ําสุด 090/62 9 ธันวาคม 2562

112 จ๎างซํอมค.การแพทย๑ 84,000.00              84,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พไีลฟ ์เมดิคอล จํากดั บริษทั พไีลฟ ์เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 9 ธันวาคม 2562

113 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,300.00                 3,300.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้และประปา ร๎าน ธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้และประปา ราคาต ําสุด 040/1952 9 ธันวาคม 2562

114 ยาบัญชยีาหลัก 19,200.00              19,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เภสัชกรรม จํากดั บริษทั เภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 621104782 9 ธันวาคม 2562

115 ยาบัญชยีาหลัก 22,350.00              22,350.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 921139613 9 ธันวาคม 2562

116 ยาบัญชยีาหลัก 2,460.00                 2,460.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 921139244 9 ธันวาคม 2562

117 ยาบัญชยีาหลัก 11,680.00              11,680.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั บริษทั อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 1947369 9 ธันวาคม 2562

118 ยาบัญชยีาหลัก 3,600.00                 3,600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลท๑ต้ีมี จํากดั บริษทั เฮลท๑ต้ีมี จํากดั ราคาต ําสุด 6200075 9 ธันวาคม 2562

119 ยาบัญชยีาหลัก 42,000.00              42,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาดิกา๎ จํากดั บริษทั ฟาร๑มาดิกา๎ จํากดั ราคาต ําสุด 62120028 9 ธันวาคม 2562

120 ยาบัญชยีาหลัก 4,600.00                 4,600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาดิกา๎ จํากดั บริษทั ฟาร๑มาดิกา๎ จํากดั ราคาต ําสุด 62110915 9 ธันวาคม 2562

121 ยาบัญชยีาหลัก 4,467.00                 4,467.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เกรทเตอร๑มายบาซิน จํากดั บริษทั เกรทเตอร๑มายบาซิน จํากดั ราคาต ําสุด 2019020511 9 ธันวาคม 2562

122 ยาบัญชยีาหลัก 12,400.00              12,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั 2 เอม็ จํากดั บริษทั 2 เอม็ จํากดั ราคาต ําสุด 90002902 9 ธันวาคม 2562

123 ยาบัญชยีาหลัก 51,600.00              51,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั 2 เอม็ จํากดั บริษทั 2 เอม็ จํากดั ราคาต ําสุด 90003026 9 ธันวาคม 2562

124 ยาบัญชยีาหลัก 3,800.00                 3,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั จีไอเอส ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั จีไอเอส ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1902962 9 ธันวาคม 2562

125 ยาบัญชยีาหลัก 4,350.00                 4,350.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงไทย จํากดั บริษทั แสงไทย จํากดั ราคาต ําสุด 120258/62 9 ธันวาคม 2562

126 ยาบัญชยีาหลัก 3,000.00                 3,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิซีนซัพพลาย จํากดั บริษทั เมดิซีนซัพพลาย จํากดั ราคาต ําสุด 98206 9 ธันวาคม 2562

127 ยาบัญชยีาหลัก 9,630.00                 9,630.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 62040236 9 ธันวาคม 2562

128 ยาบัญชยีาหลัก 15,350.00              15,350.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 62039191 9 ธันวาคม 2562
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129 ยาบัญชยีาหลัก 12,000.00              12,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสมํา จํากดั บริษทั คอสมํา จํากดั ราคาต ําสุด
31119740144
9

9 ธันวาคม 2562

130 ยาบัญชยีาหลัก 7,250.00                 7,250.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 6203629 9 ธันวาคม 2562

131 ยาบัญชยีาหลัก 12,300.00              12,300.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั เมดดิไฟว๑ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 6203624 9 ธันวาคม 2562

132 ยาบัญชยีาหลัก 11,556.00              11,556.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีรอล จํากดั บริษทั ฮีรอล จํากดั ราคาต ําสุด 1911046 9 ธันวาคม 2562

133 ยาบัญชยีาหลัก 3,400.00                 3,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 62112881 9 ธันวาคม 2562

134 ยาบัญชยีาหลัก 5,100.00                 5,100.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 62111514 9 ธันวาคม 2562

135 ยาบัญชยีาหลัก 9,900.00                 9,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร๑แลบ จํากดั บริษทั พาตาร๑แลบ จํากดั ราคาต ําสุด 9111361 9 ธันวาคม 2562

136 ยาบัญชยีาหลัก 17,000.00              17,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร๑แลบ จํากดั บริษทั พาตาร๑แลบ จํากดั ราคาต ําสุด 9120207 9 ธันวาคม 2562

137 ยาบัญชยีาหลัก 2,490.00                 2,490.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ จํากดั บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ จํากดั ราคาต ําสุด 191114085 9 ธันวาคม 2562

138 ยาบัญชยีาหลัก 3,300.00                 3,300.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบีเอส จํากดั บริษทั แอลบีเอส จํากดั ราคาต ําสุด 645129 9 ธันวาคม 2562

139 ยาบัญชยีาหลัก 5,800.00                 5,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พ ีเอส จํากดั บริษทั เอส พ ีเอส จํากดั ราคาต ําสุด S114/1923921 9 ธันวาคม 2562

140 ยาบัญชยีาหลัก 38,000.00              38,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พ ีเอส จํากดั บริษทั เอส พ ีเอส จํากดั ราคาต ําสุด S114/1923407 9 ธันวาคม 2562

141 ยาบัญชยีาหลัก 10,100.00              10,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พ ีเอส จํากดั บริษทั เอส พ ีเอส จํากดั ราคาต ําสุด S114/1923228 9 ธันวาคม 2562

142 ยาบัญชยีาหลัก 39,400.00              39,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พ ีเอส จํากดั บริษทั เอส พ ีเอส จํากดั ราคาต ําสุด S114/1923358 9 ธันวาคม 2562

143 ยาบัญชยีาหลัก 6,912.20                 6,912.20                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอสวิชชั น จํากดั บริษทั เจ เอสวิชชั น จํากดั ราคาต ําสุด 100249035 9 ธันวาคม 2562

144 ยาบัญชยีาหลัก 74,097.50              74,097.50               เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากดั บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 1191110348 9 ธันวาคม 2562

145 ยาบัญชยีาหลัก 18,190.00              18,190.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากดั บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 1191201702 9 ธันวาคม 2562

146 ยาบัญชยีาหลัก 30,620.00              30,620.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีเมนฟาร๑มาซูติคอล จํากดั บริษทั ทีเมนฟาร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 6212000380 9 ธันวาคม 2562

147 ยาบัญชยีาหลัก 171,132.86            171,132.86             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020022231 9 ธันวาคม 2562

148 ยาบัญชยีาหลัก 1,360.00                 1,360.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020022227 9 ธันวาคม 2562

149 ยาบัญชยีาหลัก 5,564.00                 5,564.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี เอล็ เอช จํากดั บริษทั บี เอล็ เอช จํากดั ราคาต ําสุด 1062026562 9 ธันวาคม 2562

150 ยาบัญชยีาหลัก 5,136.00                 5,136.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี เอล็ เอช จํากดั บริษทั บี เอล็ เอช จํากดั ราคาต ําสุด 106202520 9 ธันวาคม 2562

151 ยาบัญชยีาหลัก 5,136.00                 5,136.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี เอล็ เอช จํากดั บริษทั บี เอล็ เอช จํากดั ราคาต ําสุด 1062026152 9 ธันวาคม 2562

152 ยาบัญชยีาหลัก 42,714.40              42,714.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั บี เอล็ เอช จํากดั บริษทั บี เอล็ เอช จํากดั ราคาต ําสุด 1062025819 9 ธันวาคม 2562

153 ยาบัญชยีาหลัก 3,388.00                 3,388.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั ราคาต ําสุด 6204578 9 ธันวาคม 2562
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154 ยาบัญชยีาหลัก 2,300.00                 2,300.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั ราคาต ําสุด 1909567 9 ธันวาคม 2562

155 ยาบัญชยีาหลัก 8,800.00                 8,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั ราคาต ําสุด 6204082 9 ธันวาคม 2562

156 ยาบัญชยีาหลัก 2,500.00                 2,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั ราคาต ําสุด 1910560 9 ธันวาคม 2562

157 ยาบัญชยีาหลัก 27,000.00              27,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั ราคาต ําสุด 6204544 9 ธันวาคม 2562

158 ยาบัญชยีาหลัก 6,111.84                 6,111.84                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อยุเฮง จํากดั บริษทั อยุเฮง จํากดั ราคาต ําสุด 2019003473 9 ธันวาคม 2562

159 ยาบัญชยีาหลัก 2,448.00                 2,448.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหการแพทย๑ จํากดั บริษทั สหการแพทย๑ จํากดั ราคาต ําสุด 8080109348 9 ธันวาคม 2562

160 ยาบัญชยีาหลัก 23,291.76              23,291.76               เฉพาะเจาะจง บริษทั สหการแพทย๑ จํากดั บริษทั สหการแพทย๑ จํากดั ราคาต ําสุด 9110202420 9 ธันวาคม 2562

161 ยาบัญชยีาหลัก 5,681.70                 5,681.70                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหการแพทย๑ จํากดั บริษทั สหการแพทย๑ จํากดั ราคาต ําสุด 9110199574 9 ธันวาคม 2562

162 ยาบัญชยีาหลัก 2,300.00                 2,300.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสทีชพัพลาย จํากดั บริษทั เอสทีชพัพลาย จํากดั ราคาต ําสุด 483 9 ธันวาคม 2562

163 ยาบัญชยีาหลัก 38,500.00              38,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสทีชพัพลาย จํากดั บริษทั เอสทีชพัพลาย จํากดั ราคาต ําสุด 62/056 9 ธันวาคม 2562

164 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 24,507.00              24,507.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด 11 ธันวาคม 2562

165 ค.ไฟฟา้และวิทยุ 5,990.00                 5,990.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชมุพลเทรดด้ิง จํากดั บริษทั ชมุพลเทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 11 ธันวาคม 2562

166 ฟนัเทียม 149,976.00            149,976.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ๏กซา ซีแลม จํากดั บริษทั เอ๏กซา ซีแลม จํากดั ราคาต ําสุด cmbi-1910-
000399 11 ธันวาคม 2562

167 วัสดุทันตกรรม 4,000.00                 4,000.00                 เฉพาะเจาะจง บรษทั ยูนิต้ี เด็นตัล จํากดั บรษทั ยูนิต้ี เด็นตัล จํากดั ราคาต ําสุด 186211254 11 ธันวาคม 2562

168 วัสดุทันตกรรม 5,715.00                 5,715.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร๑ด คอร๑ปอเรชั น จํากดั บริษัท แอคคอร๑ด คอร๑ปอเรชั น จํากดั ราคาต ําสุด 142110373 11 ธันวาคม 2562

169 วัสดุทันตกรรม 1,500.00                 1,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี อาร๑ พ ีเด๎นท๑ จํากดั บริษทั วี อาร๑ พ ีเด๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 1911-A1634 11 ธันวาคม 2562

170 วัสดุทันตกรรม 8,455.00                 8,455.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช(1988) จํากดั บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช(1988) จํากดั ราคาต ําสุด IV1911103129 11 ธันวาคม 2562

171 วัสดุทันตกรรม 6,000.00                 6,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเอลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั โพสเอลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 77229 11 ธันวาคม 2562

172 จ๎างเหมาออกแบบ 150,000.00            150,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั อลัเจนเทค จํากดั บริษทั อลัเจนเทค จํากดั ราคาต ําสุด 11 ธันวาคม 2562

173 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 24,000.00              24,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC ประเทศไทย จํากดั บริษทั MDC ประเทศไทย จํากดั ราคาต ําสุด 11 ธันวาคม 2562

174 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 21,000.00              21,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6212-088 11 ธันวาคม 2562

175 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 13,200.00              13,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค จํากดั บริษทั แอฟฟนิิเทค จํากดั ราคาต ําสุด D62-02149 11 ธันวาคม 2562

176 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 59,500.00              59,500.00               เฉพาะเจาะจง บรษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บรษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 622-0246 11 ธันวาคม 2562

177 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 87,048.00              87,048.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV 6212-082 11 ธันวาคม 2562

178 จ๎างเหมาจํากดัรังผ้ึง 600.00                   600.00                    เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน๑ เมาลี นายวิรัตน๑ เมาลี ราคาต ําสุด 1/1 13 ธันวาคม 2562
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179 น้ํากลั น 2,500.00                 2,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ร๎านน้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 2/22 13 ธันวาคม 2562

180 จ๎างเหมาทําตรายาง 2,550.00                 2,550.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎านรักกนัโฆษณา ร๎านรักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 13 ธันวาคม 2562

181 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 16,200.00              16,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรัมเมอร๑ จํากดั บริษทั ทรัมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 13 ธันวาคม 2562

182 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 57,473.50              57,473.50               เฉพาะเจาะจง บริษทั MBD บริษทั MBD ราคาต ําสุด 13 ธันวาคม 2562

183 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 10,000.00              10,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอนิดัสเตรียส แก๏ส จํากดั บริษัท ลานนาอนิดัสเตรียส แก๏ส จํากดั ราคาต ําสุด 13 ธันวาคม 2562

184 ซํอมค.การแพทย๑ 16,000.00              16,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคเอช จํากดั บริษทั เทคเอช จํากดั ราคาต ําสุด 13 ธันวาคม 2562

185 เครื องสํารองไฟ 12,000.00              12,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร๑ทโซลูชั นคอมพวิเตอร๑ จํากดั บริษัท สมาร๑ทโซลูชั นคอมพวิเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 13 ธันวาคม 2562

186 วัสดุสํานักงาน 44,050.00              44,050.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 13 ธันวาคม 2562

187 จ๎างซํอม ค.การแพทญ๑ 22,314.29              22,314.29               เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิฒน๑การชําง (1992) จํากดั บริษัท นําวิฒน๑การชําง (1992) จํากดั ราคาต ําสุด 13 ธันวาคม 2562

188 วัสดสํานักงาน 8,200.00                 8,200.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล ราคาต ําสุด 6212-004 13 ธันวาคม 2562

189 วัสดุสํานักงาน 1,720.00                 1,720.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิฒน๑การชําง (1992) จํากดั บริษัท นําวิฒน๑การชําง (1992) จํากดั ราคาต ําสุด 13 ธันวาคม 2562

190 จ๎างทําป้าย 48,899.00              48,899.00               เฉพาะเจาะจง หจก. ชายน๑เนจกรุ๏ป หจก. ชายน๑เนจกรุ๏ป ราคาต ําสุด 13 ธันวาคม 2562

191 วัสดุงานบ๎านงานครัว 12,241.00              12,241.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน เตียเฮงฮง ร๎าน เตียเฮงฮง ราคาต ําสุด
133/9910-
6611

16 ธันวาคม 2562

192 วัสดุงานบ๎านงานครัว 4,292.00                 4,292.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 102/228 16 ธันวาคม 2562

193 วัสดุงานบ๎านงานครัว 7,690.00                 7,690.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางคลีน ร๎าน ลําปางคลีน ราคาต ําสุด 019/0927 16 ธันวาคม 2562

194 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส บริษทั เมดีส ราคาต ําสุด 16 ธันวาคม 2562

195 ดอกไม๎ 6,160.00                 6,160.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน บิ๊กฟาวเดอร๑ ร๎าน บิ๊กฟาวเดอร๑ ราคาต ําสุด 16 ธันวาคม 2562

196 วัสดสํานักงาน 33,355.50              33,355.50               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6206169 16 ธันวาคม 2562

197 วัสดงานบ๎านงานครัว 18,041.50              18,041.50               เฉพาะเจาะจง บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IV6202049 16 ธันวาคม 2562

198 วัสดุทันตกรรม 6,000.00                 6,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท อดุม เมดิคอล อคิวิปเม๎นท๑ จํากดั บริษัท อดุม เมดิคอล อคิวิปเม๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 16 ธันวาคม 2562

199 วัสดุทันตกรรม 6,415.72                 6,415.72                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 16 ธันวาคม 2562

200 สต๊ิกเกอร๑จํายกลาง 20,000.00              20,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน แมํวังเปเปอร๑ฟอร๑ม ร๎าน แมํวังเปเปอร๑ฟอร๑ม ราคาต ําสุด 16 ธันวาคม 2562

201 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 88,500.00              88,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6212-124 16 ธันวาคม 2562

202 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จํากดั บริษัท ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จํากดั ราคาต ําสุด 5330647888A 16 ธันวาคม 2562

203 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 33,408.00              33,408.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากดั บริษัท แล็บมาสเตอร๑แอดวานซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV6212-0230 16 ธันวาคม 2562
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204 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 15,000.00              15,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั วิสคอม เมดิคอล จํากดั บริษทั วิสคอม เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด IV6212011 16 ธันวาคม 2562

205 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 53,000.00              53,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV6212-0425 16 ธันวาคม 2562

206 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 18,345.00              18,345.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6212-085 16 ธันวาคม 2562

207 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล บริษทั CKC เมดิคอล ราคาต ําสุด 19 ธันวาคม 2562

208 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 44,030.50              44,030.50               เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอร๑รูโมํ จํากดั บริษทั เทอร๑รูโมํ จํากดั ราคาต ําสุด 20 ธันวาคม 2562

209 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 11,600.00              11,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเวอร๑ จํากดั บริษทั บีเวอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 20 ธันวาคม 2562

210 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 15,450.00              15,450.00               เฉพาะเจาะจง หจก. วี อาร๑ พ ีเด๎นท๑ จํากดั หจก. วี อาร๑ พ ีเด๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 20 ธันวาคม 2562

211 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 28,225.00              28,225.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ จํากดั หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 20 ธันวาคม 2562

212 วัสดุงานบ๎านงานครัว 500.00                   500.00                    เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ๑ ธรรมกนัธร นายสมบูรณ๑ ธรรมกนัธร ราคาต ําสุด 1/12 20 ธันวาคม 2562

213 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 70,000.00              70,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวท๑ จํากดั บริษทั ดีไวท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 20 ธันวาคม 2562

214 จ๎างเหมาลับกรรไกร 605.00                   605.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน A ลับคม ร๎าน A ลับคม ราคาต ําสุด 1/10-11 20 ธันวาคม 2562

215 รองเท๎าบู๏ท 398.00                   398.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน ติดฟา้พานิช ร๎าน ติดฟา้พานิช ราคาต ําสุด 20/0954 20 ธันวาคม 2562

216 วัสดุกอํสร๎าง 750.00                   750.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน เกาะคาการชาํง ร๎าน เกาะคาการชาํง ราคาต ําสุด 20 ธันวาคม 2562

217 วัสดุสํานักงาน 1,200.00                 1,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ซีดอแอล ร๎าน ซีดอแอล ราคาต ําสุด 1/7 20 ธันวาคม 2562

218 ซํอม ค. อื น 850.00                   850.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั ชมุพลเทรดด้ิง จํากดั บริษทั ชมุพลเทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 20 ธันวาคม 2562

219 ซํอมค.ไฟฟา้และวิทยุ 650.00                   650.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั ชมุพลเทรดด้ิง จํากดั บริษทั ชมุพลเทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 20 ธันวาคม 2562

220 ซํอมค.การแพทย๑ 1,935.00                 1,935.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 20 ธันวาคม 2562

221 วัสดุกอํสร๎าง 4,400.00                 4,400.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชยัยา หจก. ลําปางชยัยา ราคาต ําสุด 20 ธันวาคม 2562

222 จ๎างเหมาบุคคล 96,390.00              96,390.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา คํามูลตา นางสาวณัฐณิชา คํามูลตา ราคาต ําสุด 20 ธันวาคม 2562

223 จ๎างเหมาบุคคล 190,170.00            190,170.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร  จะวะนะ นางสาวธนพร  จะวะนะ ราคาต ําสุด 20 ธันวาคม 2562

224 จ๎างเหมาบุคคล 190,170.00            190,170.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวรํุงพชิา  อตุโม นางสาวรํุงพชิา  อตุโม ราคาต ําสุด 20 ธันวาคม 2562

225 จ๎างเหมาบุคคล 86,580.00              86,580.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรษา ราชเสนา นางสาวสุพรรษา ราชเสนา ราคาต ําสุด 20 ธันวาคม 2562

226 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 46,200.00              46,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด 23 ธันวาคม 2562

227 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 14,925.00              14,925.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด 23 ธันวาคม 2562

228 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 5,400.00                 5,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสิโก๎ บริษทั อสิโก๎ ราคาต ําสุด 23 ธันวาคม 2562
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229 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 13,330.00              13,330.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากดั บริษทั ไบโอคอทตอน จํากดั ราคาต ําสุด 23 ธันวาคม 2562

230 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 14,100.00              14,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั กวีทรัพย๑ จํากดั บริษทั กวีทรัพย๑ จํากดั ราคาต ําสุด 23 ธันวาคม 2562

231 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 3,210.00                 3,210.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร๏กซ๑ จํากดั บริษทั โอเร๏กซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 23 ธันวาคม 2562

232 วัสดุงานบ๎านงานครัว 1,600.00                 1,600.00                 เฉพาะเจาะจง นายเสริฐ กานัน นายเสริฐ กานัน ราคาต ําสุด 2/15 23 ธันวาคม 2562

233 วัสดุอื น 550.00                   550.00                    เฉพาะเจาะจง  ร๎าน ต้ังไฮ๎ง๎วน  ร๎าน ต้ังไฮ๎ง๎วน ราคาต ําสุด 06/0294 23 ธันวาคม 2562

234 อาหาร เดือน มกราคม 486,266.00            486,266.00             เฉพาะเจาะจง นายสมพล บารมีกลุ นายสมพล บารมีกลุ ราคาต ําสุด 23 ธันวาคม 2562

235 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 91,725.00              91,725.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV6212-0425 23 ธันวาคม 2562

236 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 36,900.00              36,900.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค จํากดั บริษทั แอฟฟนิิเทค จํากดั ราคาต ําสุด D62-02226 23 ธันวาคม 2562

237 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 75,500.00              75,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากดั บริษทั ไบโอเซน จํากดั ราคาต ําสุด SN 1912-061 23 ธันวาคม 2562

238 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 24,610.00              24,610.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1164788862 23 ธันวาคม 2562

239 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 7,200.00                 7,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอก็นอสติค จํากดั บริษทั ไทยไดแอก็นอสติค จํากดั ราคาต ําสุด SN 1912-041 23 ธันวาคม 2562

240 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 99,236.00              99,236.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV6212-0417 23 ธันวาคม 2562

241 จ๎างเหมาทําตรายาง 2,350.00                 2,350.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รักกนัโฆษณา ร๎าน รักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 24 ธันวาคม 2562

242 วัสดุกอํสร๎าง 2,950.00                 2,950.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 24 ธันวาคม 2562

243 วัสดุสํานักงาน 2,520.00                 2,520.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 25 ธันวาคม 2562

244 บํารุงค.งานบ๎านงานครัว 1,300.00                 1,300.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ต้ังไฮ๎ง๎วน ร๎าน ต้ังไฮ๎ง๎วน ราคาต ําสุด 25 ธันวาคม 2562

245 วัสดุสํานักงาน 172.00                   172.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 25 ธันวาคม 2562

246 จ๎างเหมาทําป้าย 480.00                   480.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิคเจท ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิคเจท ราคาต ําสุด 25 ธันวาคม 2562

247 จ๎างบํารุง เครื องปรับอากาศ 1,800.00                 1,800.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 25 ธันวาคม 2562

248 จ๎างบํารุง เครื องปรับอากาศ 500.00                   500.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 25 ธันวาคม 2562

249 จ๎างบํารุง เครื องปรับอากาศ 850.00                   850.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 069/3410 25 ธันวาคม 2562

250 จ๎างบํารุง เครื องปรับอากาศ 1,900.00                 1,900.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 069/3409 26 ธันวาคม 2562

251 จ๎างบํารุง เครื องปรับอากาศ 950.00                   950.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 069/3412 26 ธันวาคม 2562

252 วัสดไฟฟา้ 850.00                   850.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน ธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้และประปา ร๎าน ธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้และประปา ราคาต ําสุด 040/1961 26 ธันวาคม 2562

253 จ๎างเหมาติดต้ัง 1,605.00                 1,605.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ร๎าน ราคาต ําสุด 26 ธันวาคม 2562
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254 ไขไกํ 36,000.00              36,000.00               เฉพาะเจาะจง นายถนอมสิทธิ  ทองอําไพ นายถนอมสิทธิ  ทองอําไพ ราคาต ําสุด 27 ธันวาคม 2562

255 วัสดุงานบ๎านงานครัว 10,960.00              10,960.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน อดุมกนัทามาศ ร๎าน อดุมกนัทามาศ ราคาต ําสุด 27 ธันวาคม 2562

256 บํารุง ค. การแพทย๑ 32,000.00              32,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน ซี.เอม็.ที.เซอร๑วิส ร๎าน ซี.เอม็.ที.เซอร๑วิส ราคาต ําสุด 06/45 27 ธันวาคม 2562

257 วัสดุงานบ๎านงานครัว 11,400.00              11,400.00               เฉพาะเจาะจง นายเธียรศักด์ิ  โลณะปาลวงษ๑ นายเธียรศักด์ิ  โลณะปาลวงษ๑ ราคาต ําสุด 002/0010 27 ธันวาคม 2562

258 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 31,343.00              31,343.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน ธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้และประปา ร๎าน ธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้และประปา ราคาต ําสุด 27 ธันวาคม 2562

259 วัสดุสํานักงาน 650.00                   650.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 27 ธันวาคม 2562

รวม 7,762,654.92 7,762,654.92  

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

1 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 91,725.00              91,725.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV6301-0703 2 มกราคม 2563

2 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 92,750.00              92,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6301-0390 2 มกราคม 2563

3 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 75,500.00              75,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากดั บริษทั ไบโอเซน จํากดั ราคาต ําสุด SN2001-034 2 มกราคม 2563

4 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 22,500.00              22,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็จี โปรเกรสซีฟ จํากดั บริษทั เอน็จี โปรเกรสซีฟ จํากดั ราคาต ําสุด 016.01.63 2 มกราคม 2563

5 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 59,500.00              59,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6301-0387 2 มกราคม 2563

6 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 40,680.00              40,680.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอก็นอสติค จํากดั บริษัท ไทยไดแอก็นอสติค จํากดั ราคาต ําสุด SN 6301-057 2 มกราคม 2563

7 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 41,000.00              41,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั ราคาต ําสุด D63-00047 2 มกราคม 2563

8 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 95,615.00              95,615.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษัท เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6301-0101 2 มกราคม 2563

9 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 99,000.00              99,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ  จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ  จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6301-035 2 มกราคม 2563

10 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 92,706.00              92,706.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟริ มเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟริ มเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6301-0393 2 มกราคม 2563

11 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 96,024.00              96,024.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6301-110 2 มกราคม 2563

12 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 91,365.00              91,365.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟริ มเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟริ มเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV6301-0700 2 มกราคม 2563

13 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 88,388.00              88,388.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6301-174 2 มกราคม 2563

14 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 8,000.00                 8,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. โพร๑สตาร๑ โอ เอ จํากดั หจก. โพร๑สตาร๑ โอ เอ จํากดั ราคาต ําสุด 155/073 2 มกราคม 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
โรงพยาบาลเกาะคา
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15 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 11,840.00              11,840.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV6301-0663 2 มกราคม 2563

16 ยาบัญชยีาหลัก 21,364.00              21,364.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอน็ ที เฮลท๑ แคร๑ จํากดั บริษทั ที เอน็ ที เฮลท๑ แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 2 มกราคม 2563

17 ยาบัญชยีาหลัก 26,800.00              26,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ บริษทั มาสุ ราคาต ําสุด 179129 2 มกราคม 2563

18 ยาบัญชยีาหลัก 78,000.00              78,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จํากดั บริษทั ไบโอวาลิส จํากดั ราคาต ําสุด 19/1912440 2 มกราคม 2563

19 ยาบัญชยีาหลัก 150,209.40            150,209.40             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020023901 2 มกราคม 2563

20 ยาบัญชยีาหลัก 109,284.50            109,284.50             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020024051 2 มกราคม 2563

21 ยาบัญชยีาหลัก 25,680.00              25,680.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิโดไซนําเฮลท๑แคร๑ บริษทั อนิโดไซนําเฮลท๑แคร๑ ราคาต ําสุด 19/200239 2 มกราคม 2563

22 ยาบัญชยีาหลัก 6,200.00                 6,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ เอน็ บี จํากดั บริษทั เอ เอน็ บี จํากดั ราคาต ําสุด 8370286078 2 มกราคม 2563

23 ยาบัญชยีาหลัก 5,200.00                 5,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร๑ ฟาร๑มาแลนด๑ จํากดั บริษัท แอปคาร๑ ฟาร๑มาแลนด๑ จํากดั ราคาต ําสุด 6212517 2 มกราคม 2563

24 ยาบัญชยีาหลัก 31,205.10              31,205.10               เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ จํากดั บริษทั สหแพทย๑ จํากดั ราคาต ําสุด 9110208330 2 มกราคม 2563

25 ยาบัญชยีาหลัก 72,588.80              72,588.80               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 2 มกราคม 2563

26 ยาบัญชยีาหลัก 14,256.00              14,256.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาติการ๑ จํากดั บริษทั ฟาร๑มาติการ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 191218041 2 มกราคม 2563

27 ยาบัญชยีาหลัก 3,900.00                 3,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาต๎าแล็บ จํากดั บริษทั พาต๎าแล็บ จํากดั ราคาต ําสุด 9121295 2 มกราคม 2563

28 ยาบัญชยีาหลัก 32,370.00              32,370.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอลส๑ จํากดั บริษัท เอส พี เอส เมดิคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด SII4/2000170 2 มกราคม 2563

29 ยาบัญชยีาหลัก 49,600.00              49,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนฟาร๑มํา จํากดั บริษทั โมเดอนฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 63010300 2 มกราคม 2563

30 ยาบัญชยีาหลัก 12,600.00              12,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พ ีจํากดั บริษทั เอฟ ซี พ ีจํากดั ราคาต ําสุด 126000 2 มกราคม 2563

31 ยาบัญชยีาหลัก 4,350.00                 4,350.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนเมนู จํากดั บริษทั โมเดอนเมนู จํากดั ราคาต ําสุด 621239 2 มกราคม 2563

32 ยาบัญชยีาหลัก 102,251.88            102,251.88             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1164896002 2 มกราคม 2563

33 ยาบัญชยีาหลัก 18,000.00              18,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว๎มังกร จํากดั บริษทั แกว๎มังกร จํากดั ราคาต ําสุด 62120625 2 มกราคม 2563

34 ยาบัญชยีาหลัก 189,400.00            189,400.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั วีแอนด๑วี จํากดั บริษทั วีแอนด๑วี จํากดั ราคาต ําสุด 630030183 2 มกราคม 2563

35 ยาบัญชยีาหลัก 9,900.00                 9,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ (1979) จํากดั บริษัท ที โอ เคมิคอลส๑ (1979) จํากดั ราคาต ําสุด 621210071 2 มกราคม 2563

36 ยาบัญชยีาหลัก 3,700.00                 3,700.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั 2 เอม็(เมดเมเกอร๑) จํากดั บริษทั 2 เอม็(เมดเมเกอร๑) จํากดั ราคาต ําสุด 0035547 2 มกราคม 2563

37 ยาบัญชยีาหลัก 24,000.00              24,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสมํา จํากดั บริษทั คอสมํา จํากดั ราคาต ําสุด
31129740072
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2 มกราคม 2563

38 ยาบัญชยีาหลัก 6,420.00                 6,420.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แคสป้า จํากดั บริษทั แคสป้า จํากดั ราคาต ําสุด 62120333 2 มกราคม 2563

39 ยาบัญชยีาหลัก 8,780.00                 8,780.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 62102004204 2 มกราคม 2563

40 ยาบัญชยีาหลัก 5,700.00                 5,700.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ จํากดั บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ จํากดั ราคาต ําสุด 200113057 2 มกราคม 2563
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41 ยาบัญชยีาหลัก 4,450.00                 4,450.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั ราคาต ําสุด 6301/0114 2 มกราคม 2563

42 ยาบัญชยีาหลัก 8,600.00                 8,600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มินํา จํากดั บริษทั ฟาร๑มินํา จํากดั ราคาต ําสุด 6330293 2 มกราคม 2563

43 ยาบัญชยีาหลัก 82,666.00              82,666.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด 9301142 2 มกราคม 2563

44 ยาบัญชยีาหลัก 20,300.00              20,300.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร๑มา ซูติคอลส๑ จํากดั บริษัท เบอลินฟาร๑มา ซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 2 มกราคม 2563

45 ยาบัญชยีาหลัก 45,766.00              45,766.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรอส ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 2020010851 2 มกราคม 2563

46 ยาบัญชยีาหลัก 229,094.00            229,094.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020023962 2 มกราคม 2563

47 ยาบัญชยีาหลัก 15,650.40              15,650.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมดฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรีเมดฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 630100355 2 มกราคม 2563

48 ยาบัญชยีาหลัก 22,680.00              22,680.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จํากดั บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 630101663 2 มกราคม 2563

49 ยาบัญชยีาหลัก 36,000.00              36,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พาร๑ต๎าแลบ จํากดั บริษทั พาร๑ต๎าแลบ จํากดั ราคาต ําสุด 0010022 2 มกราคม 2563

50 ยาบัญชยีาหลัก 36,380.00              36,380.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑ โลจิสติกส๑ จํากัด บริษัท ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑ โลจิสติกส๑ จํากัด ราคาต ําสุด 5447912264 2 มกราคม 2563

51 ยาบัญชยีาหลัก 36,500.00              36,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพดีรัก แลบบอราทอรี ส๑ จํากดั บริษัท ทีพดีรัก แลบบอราทอรี ส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 078580 2 มกราคม 2563

52 ยาบัญชยีาหลัก 11,079.20              11,079.20               เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 62042343 2 มกราคม 2563

53 ยาบัญชยีาหลัก 7,500.00                 7,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท กลํุมเงินทุนหนุนเวียนยาเสพติด บริษัท กลํุมเงินทุนหนุนเวียนยาเสพติด ราคาต ําสุด 2 มกราคม 2563

54 ยาบัญชยีาหลัก 82,989.20              82,989.20               เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 2 มกราคม 2563

55 ยาบัญชยีาหลัก 3,638.00                 3,638.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี แอล เอช เทรดด้ิง จํากดั บริษทั บี แอล เอช เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 1063000129 2 มกราคม 2563

56 ยาบัญชยีาหลัก 21,300.00              21,300.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 921143343 2 มกราคม 2563

57 ยาบัญชยีาหลัก 9,440.00                 9,440.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลท๑ แคร๑ จํากดั บริษทั โพสเฮลท๑ แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 46407 2 มกราคม 2563

58 ยาบัญชยีาหลัก 19,800.00              19,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนดต๎า เมดิแคร๑ จํากดั บริษัท แอตแลนดต๎า เมดิแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 63010247 2 มกราคม 2563

59 ยาบัญชยีาหลัก 11,520.00              11,520.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จํากดั บริษทั ซีฟาม จํากดั ราคาต ําสุด 0040/63 2 มกราคม 2563

60 ยาบัญชยีาหลัก 3,000.00                 3,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั มิลาโน จํากดั บริษทั มิลาโน จํากดั ราคาต ําสุด 5765/2125 2 มกราคม 2563

61 น้ํากลั น 1,600.00                 1,600.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎านน้ําดื มนิวสตาร๑ ร๎านน้ําดื มนิวสตาร๑ ราคาต ําสุด 2 มกราคม 2563

62 วัสดุงานบ๎านงานครัว 37,050.00              37,050.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค๑คลีนนิ ง ซัพพลาย จํากดั บริษัท ลักค๑คลีนนิ ง ซัพพลาย จํากดั ราคาต ําสุด 63/01/02773 2 มกราคม 2563

63 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 3 มกราคม 2563

64 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 70,000.00              70,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั บริษทั ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั ราคาต ําสุด 3 มกราคม 2563

65 วัสดุกอํสร๎าง 750.00                   750.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎านเกาะคาอลูมิเนียม ร๎านเกาะคาอลูมิเนียม ราคาต ําสุด 31/1543 3 มกราคม 2563

66 วัสดุคอมพวิเตอร๑ 2,232.00                 2,232.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6300083 3 มกราคม 2563
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67 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 16,000.00              16,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรัมเมอร๑ จํากดั บริษทั ทรัมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV191204898 8 มกราคม 2563

68 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 12,840.00              12,840.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท จอนห๑สัน แอนด๑ จอนหสัืน จํากดั บริษัท จอนห๑สัน แอนด๑ จอนหสัืน จํากดั ราคาต ําสุด 975485426 8 มกราคม 2563

69 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 2,500.00                 2,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ ที ที มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั บริษทั เอน็ ที ที มาร๑เกต็ต้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IV 063000265 8 มกราคม 2563

70 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 6,150.00                 6,150.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดั บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV6301-0107 8 มกราคม 2563

71 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 17,500.00              17,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330895723 8 มกราคม 2563

72 ยาบัญชยีาหลัก 14,925.00              14,925.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด BL63-01/508 8 มกราคม 2563

73 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 31,667.00              31,667.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร๑ เมดิคอลแคร๑ จํากดั บริษัท เบตเตอร๑ เมดิคอลแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 8103010380 8 มกราคม 2563

74 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 5,500.00                 5,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพร๑ม เมดิคอล จํากดั บริษทั ไพร๑ม เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด IV6301-0276 8 มกราคม 2563

75 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 47,080.00              47,080.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โทรูโมํ จํากดั บริษทั โทรูโมํ จํากดั ราคาต ําสุด 5330968681 8 มกราคม 2563

76 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 28,670.00              28,670.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด SM63/127327 8 มกราคม 2563

77 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 14,400.00              14,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก. โพร๑สตาร๑ โอ เอ จํากดั หจก. โพร๑สตาร๑ โอ เอ จํากดั ราคาต ําสุด 155/065 8 มกราคม 2563

78 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 22,800.00              22,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ็ส จํากดั บริษทั ไทยกอ็ส จํากดั ราคาต ําสุด IV6300841 8 มกราคม 2563

79 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 72,677.50              72,677.50               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด 8 มกราคม 2563

80 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,530.00              30,530.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท บเีวอร๑เมดิคอลอนิดรัสทร้ี จํากดั บริษัท บเีวอร๑เมดิคอลอนิดรัสทร้ี จํากดั ราคาต ําสุด 630229 8 มกราคม 2563

81 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 14,445.00              14,445.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั สามเอม็ จํากดั บริษทั สามเอม็ จํากดั ราคาต ําสุด 8 มกราคม 2563

82 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 5,457.00                 5,457.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 8 มกราคม 2563

83 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 17,240.00              17,240.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั อสิโก ๎จํากดั บริษทั อสิโก ๎จํากดั ราคาต ําสุด 630012 8 มกราคม 2563

84 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 27,000.00              27,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมเทค เฮลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั เคมเทค เฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 20-01-4408 8 มกราคม 2563

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

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

87 วัสดุทันตกรรม 1,820.00                 1,820.00                 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะแพทย๑ศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑

โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะแพทย๑ศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ ราคาต ําสุด 49254/620009600 8 มกราคม 2563

88 ใบคล๎องถงุเลือด 2,550.00                 2,550.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. อสิรัตน๑  เมดิคอล หจก. อสิรัตน๑  เมดิคอล ราคาต ําสุด 8 มกราคม 2563

89 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 8 มกราคม 2563

90 จา๎งเหมาตรวจสอบระบบน้ํา 5,500.00                 5,500.00                 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ราคาต ําสุด 8 มกราคม 2563

91 วัสดุสํานักงาน 2,500.00                 2,500.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 8 มกราคม 2563

92 จ๎างเหมาติดต้ังมอเตอร๑ 3,900.00                 3,900.00                 เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธ์ิ  ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธ์ิ  ออํนหวาน ราคาต ําสุด 8 มกราคม 2563
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93 ครุภัณฑ๑การเกษตร 15,526.00              15,526.00               เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 133/6621 8 มกราคม 2563

94 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 3,850.00                 3,850.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 8 มกราคม 2563

95 วัสดุบริโภค 1,640.00                 1,640.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎านมานิตย๑ ร๎านมานิตย๑ ราคาต ําสุด 102/230 8 มกราคม 2563

96 ซํอมค.การแพทย๑ 2,195.64                 2,195.64                 เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากดั บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากดั ราคาต ําสุด SS6210126 10 มกราคม 2563

97 จ๎างทําป้าย 360.00                   360.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎านลําปางเลเซอร๑องิค๑เจ๏ท ร๎านลําปางเลเซอร๑องิค๑เจ๏ท ราคาต ําสุด 018/0861 10 มกราคม 2563

98 วัสดุทันตกรรม 32,241.60              32,241.60               เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโีก ๎เดนทอล แอนด๑ เคมีคอล จํากดั บริษัท ทโีก ๎เดนทอล แอนด๑ เคมีคอล จํากดั ราคาต ําสุด L061871 10 มกราคม 2563

99 ฟนัเทียม 149,672.00            149,672.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั ราคาต ําสุด 10 มกราคม 2563

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

101 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 35,800.00              35,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั ราคาต ําสุด INV 6301-0121 10 มกราคม 2563

102 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 11,880.00              11,880.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็พ ีเมดกรุ๏ป จํากดั บริษทั เอม็พ ีเมดกรุ๏ป จํากดั ราคาต ําสุด 10 มกราคม 2563

103 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 24,610.00              24,610.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 10 มกราคม 2563

104 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 7,250.00                 7,250.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ เมด ลาบบอราทอรี  จํากดั บริษัท ไอ เมด ลาบบอราทอรี  จํากดั ราคาต ําสุด 10 มกราคม 2563

105 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 91,725.00              91,725.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6301-0097 10 มกราคม 2563

106 จ๎างเหมาถาํยเอกสาร 3,927.50                 3,927.50                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ตาหวานกอ็ปปี้ ร๎าน ตาหวานกอ็ปปี้ ราคาต ําสุด 10 มกราคม 2563

107 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 16,052.40              16,052.40               เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั ราคาต ําสุด INV-20-0098 10 มกราคม 2563

108 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 89,100.00              89,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั ราคาต ําสุด INV-20-0117 10 มกราคม 2563

109 วัสดุบริโภค 440.00                   440.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 122/35 10 มกราคม 2563

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

111 ค.สํานักงาน 46,300.00              46,300.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 13 มกราคม 2563

112 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด IV6300031 13 มกราคม 2563

113 จ๎างเหมาปรับปรุงอาคาร 5,500.00                 5,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธ์ิ  ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธ์ิ  ออํนหวาน ราคาต ําสุด 13 มกราคม 2563

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

115 วัสดุทันตกรรม 17,000.00              17,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามเดนซ๑ จํากดั บริษทั สยามเดนซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด TsdIV2001009 13 มกราคม 2563

116 วัสดุทันตกรรม 10,464.00              10,464.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท นูเด๎นท๑ จํากดั(สํานักงานใหญ)ํ บริษัท นูเด๎นท๑ จํากดั(สํานักงานใหญ)ํ ราคาต ําสุด Ds6301/0607 13 มกราคม 2563

117 จ๎างปรับปรุงติดต้ังไฟฟา้ 8,500.00                 8,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธ์ิ  ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธ์ิ  ออํนหวาน ราคาต ําสุด 13 มกราคม 2563

118 จ๎างเหมาติดต้ังร้ือถอน 11,100.00              11,100.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิ ร๎าน รินพลเจริญกจิ ราคาต ําสุด 13 มกราคม 2563
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119 จ๎างเหมาซํอมหลังคา 19,800.00              19,800.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิ ร๎าน รินพลเจริญกจิ ราคาต ําสุด 14 มกราคม 2563

120 จ๎างเหมาทําฐาน 24,935.00              24,935.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจิญกจิ ร๎าน ปัทมาเจิญกจิ ราคาต ําสุด 14 มกราคม 2563

121 จ๎างเหมาตรวจสอบไฟฟา้ 321.00                   321.00                    เฉพาะเจาะจง การไฟฟา้สํวนภูมิภาคเกาะคา การไฟฟา้สํวนภูมิภาคเกาะคา ราคาต ําสุด 9010566597 14 มกราคม 2563

122 วัสดุกอํสร๎าง 1,871.00                 1,871.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑การไฟฟา้และประปา ร๎านธนภรณ๑อปุกรณ๑การไฟฟา้และประปา ราคาต ําสุด 14 มกราคม 2563

123 จ๎างบํารุงเครื องกําเนิดไฟฟา้ 10,605.00              10,605.00               เฉพาะเจาะจง หจก. วี อาร๑ สแตน หจก. วี อาร๑ สแตน ราคาต ําสุด 14 มกราคม 2563

124 จ๎างเหมาระเบยีงต๎ูปลอดเชื้อ 3,900.00                 3,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอพลัส เมดิคอล จํากดั บริษทั ไบโอพลัส เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 14 มกราคม 2563

125 วัสดุสํานักงาน 33,017.50              33,017.50               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6300191 14 มกราคม 2563

126 วัสดุงานบ๎านงานครัว 16,320.00              16,320.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IV6300065 14 มกราคม 2563

127 วัสดุงานบ๎านงานครัว 8,070.00                 8,070.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางคลีน ร๎าน ลําปางคลีน ราคาต ําสุด 019/0930 14 มกราคม 2563

128 วัสดุงานบ๎านงานครัว 3,770.00                 3,770.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 102/235 14 มกราคม 2563

129 วัสดุงานบ๎านงานครัว 6,185.00                 6,185.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เตียเฮงฮง ร๎าน เตียเฮงฮง ราคาต ําสุด 133/6619 14 มกราคม 2563

130 ยาบัญชยีาหลัก 11,900.00              11,900.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว๎มังกร จํากดั บริษทั แกว๎มังกร จํากดั ราคาต ําสุด 63010192 14 มกราคม 2563

131 ยาบัญชยีาหลัก 35,626.30              35,626.30               เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020024700 14 มกราคม 2563

132 วัสดุงานบ๎านงานครัว 1,350.00                 1,350.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค๑คลีนนิ ง ซัพพลาย จํากดั บริษัท ลักค๑คลีนนิ ง ซัพพลาย จํากดั ราคาต ําสุด 15 มกราคม 2563

133 วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,012.00                 2,012.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เตียเฮงฮง ร๎าน เตียเฮงฮง ราคาต ําสุด 15 มกราคม 2563

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

135 จ๎างเหมาติดต้ังไฟสปอตไลท๑ 2,500.00                 2,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน๑ นายวิรัตน๑ ราคาต ําสุด 15 มกราคม 2563

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

137 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 12,840.00              12,840.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1164889140 17 มกราคม 2563

138 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 103,680.00            103,680.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั ราคาต ําสุด INV-20-0176 20 มกราคม 2563

139 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 20,250.00              20,250.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั ราคาต ําสุด INV-20-0171 20 มกราคม 2563

140 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 13,824.00              13,824.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

141 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 1,000.00                 1,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลลล๑ จํากดั บริษทั ไอดีเวลลล๑ จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

142 วัสดุงานบ๎านงานครัว 950.00                   950.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน อูฟํู ร๎าน อูฟํู ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

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

144 ซํอม ค. ยานพาหนะ นข 5954 1,581.50                 1,581.50                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน โยธินดีเซล ร๎าน โยธินดีเซล ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563
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145 ซํอม ค. ยานพาหนะ กฉ 2138 1,605.00                 1,605.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน โยธินดีเซล ร๎าน โยธินดีเซล ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

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

147 ยาบัญชยีาหลัก 106,218.90            106,218.90             เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด
12000121082
8

20 มกราคม 2563

148 ยาบัญชยีาหลัก 2,000.00                 2,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอร๑ลดรักเฮาส๑ จํากดั บริษทั เยเนอร๑ลดรักเฮาส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

149 ยาบัญชยีาหลัก 263,212.07            263,212.07             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 1164881791 20 มกราคม 2563

150 ยาบัญชยีาหลัก 70,320.40              70,320.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั บี แอล เอช เทรดด้ิง จํากดั บริษทั บี แอล เอช เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

151 ยาบัญชยีาหลัก 123,913.00            123,913.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

152 ยาบัญชยีาหลัก 150,306.40            150,306.40             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

153 ยาบัญชยีาหลัก 194,154.40            194,154.40             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

154 ยาบัญชยีาหลัก 28,260.80              28,260.80               เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอน็ พ ีเอลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั ที เอน็ พ ีเอลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

155 ยาบัญชยีาหลัก 13,600.00              13,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 6212004204 20 มกราคม 2563

156 ยาบัญชยีาหลัก 55,930.00              55,930.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 631003643 20 มกราคม 2563

157 ยาบัญชยีาหลัก 6,980.00                 6,980.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

158 ยาบัญชยีาหลัก 17,975.00              17,975.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พ ีดรัก แลบบอราทอรีส๑ จํากดั บริษัท ที พ ีดรัก แลบบอราทอรีส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

159 ยาบัญชยีาหลัก 228,290.00            228,290.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั วีแอนด๑วี จํากดั บริษทั วีแอนด๑วี จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

160 ยาบัญชยีาหลัก 83,524.00              83,524.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

161 ยาบัญชยีาหลัก 41,900.00              41,900.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีเอส เมดิคอลส๑ จํากดั บริษัท เอส พ ีเอส เมดิคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

162 ยาบัญชยีาหลัก 20,082.00              20,082.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมดฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรีเมดฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

163 ยาบัญชยีาหลัก 12,180.00              12,180.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาติการ๑ จํากดั บริษทั ฟาร๑มาติการ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

164 ยาบัญชยีาหลัก 7,532.00                 7,532.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลบเีอส แลบบอเรตอรี  จํากดั บริษัท แอลบเีอส แลบบอเรตอรี  จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

165 ยาบัญชยีาหลัก 10,520.00              10,520.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

166 ยาบัญชยีาหลัก 20,287.20              20,287.20               เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิซซั น จํากดั บริษทั เจ เอส วิซซั น จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

167 ยาบัญชยีาหลัก 6,750.00                 6,750.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร๑มาซูติคอล จํากดั บริษัท แอตแลนติค ฟาร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

168 ยาบัญชยีาหลัก 30,430.00              30,430.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว๎มังกร จํากดั บริษทั แกว๎มังกร จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

169 ยาบัญชยีาหลัก 54,972.00              54,972.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรอส ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

170 ยาบัญชยีาหลัก 21,810.00              21,810.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จํากดั บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563
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171 ยาบัญชยีาหลัก 36,982.00              36,982.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั ราคาต ําสุด 6301062 20 มกราคม 2563

172 ยาบัญชยีาหลัก 47,100.00              47,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร๑นเมนู จํากดั บริษทั โมเดอร๑นเมนู จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

173 ยาบัญชยีาหลัก 61,650.00              61,650.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พาต๎าแล็บ จํากดั บริษทั พาต๎าแล็บ จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

174 ยาบัญชยีาหลัก 36,915.00              36,915.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากดั บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

175 ยาบัญชยีาหลัก 16,563.60              16,563.60               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑ โลจิสติกส๑ จํากัด บริษัท ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑ โลจิสติกส๑ จํากัด ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

176 ยาบัญชยีาหลัก 16,500.00              16,500.00               เฉพาะเจาะจง
บริษัท พ ีเอม็ แอล ฟาร๑มาซูติคอลส๑ 
จํากดั

บริษัท พ ีเอม็ แอล ฟาร๑มาซูติคอลส๑ 
จํากดั

ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

177 ยาบัญชยีาหลัก 25,680.00              25,680.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิโดไซนําเฮลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั อนิโดไซนําเฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

178 ยาบัญชยีาหลัก 10,400.00              10,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

179 ยาบัญชยีาหลัก 26,700.00              26,700.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จํากดั บริษทั มาสุ จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

180 ยาบัญชยีาหลัก 11,680.00              11,680.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั บริษทั อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

181 ยาบัญชยีาหลัก 32,456.00              32,456.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

182 ยาบัญชยีาหลัก 6,200.00                 6,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลท๑ แคร๑ จํากดั บริษทั โพสเฮลท๑ แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

183 ยาบัญชยีาหลัก 40,260.00              40,260.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ จํากดั บริษทั เมดไลน๑ จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

184 ยาบัญชยีาหลัก 3,720.00                 3,720.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด๎า จํากดั บริษทั ยูเมด๎า จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

185 ยาบัญชยีาหลัก 3,400.00                 3,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟฟ์าร๑มํา จํากดั บริษทั นิวไลฟฟ์าร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

186 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 75,500.00              75,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากดั บริษทั ไบโอเซน จํากดั ราคาต ําสุด SN2001-034 20 มกราคม 2563

187 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 97,646.00              97,646.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

188 ซํอม ค.การแพทย๑ 10,000.00              10,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั อโินเวชั น จํากดั บริษทั อโินเวชั น จํากดั ราคาต ําสุด 20 มกราคม 2563

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

190 น้ํากลั น 2,500.00                 2,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน น้ําดื มดิวดรอป ร๎าน น้ําดื มดิวดรอป ราคาต ําสุด 24 มกราคม 2563

191 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,000.00                 1,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ธนภรณ๑อปุกรณ๑การไฟฟา้และประปา ร๎าน ธนภรณ๑อปุกรณ๑การไฟฟา้และประปา ราคาต ําสุด 3/10 24 มกราคม 2563

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

193 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 3,656.00                 3,656.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ธนภรณ๑อปุกรณ๑การไฟฟา้และประปา ร๎าน ธนภรณ๑อปุกรณ๑การไฟฟา้และประปา ราคาต ําสุด 24 มกราคม 2563

194 จ๎างเหมาทําตรายาง 1,550.00                 1,550.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รักกนัโฆษณา ร๎าน รักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 24 มกราคม 2563

195 วัสดสํานักงาน 6,500.00                 6,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 24 มกราคม 2563

196 วัสดุทันตกรรม 8,130.00                 8,130.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีวํา เมดิคอล ซัพพลาย จํากดั บริษัท ดีวํา เมดิคอล ซัพพลาย จํากดั ราคาต ําสุด 24 มกราคม 2563
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197 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 24 มกราคม 2563

198 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 94,000.00              94,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั บริษทั ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั ราคาต ําสุด 24 มกราคม 2563

199 กลํองขา๎วน๎อย 3,200.00                 3,200.00                 เฉพาะเจาะจง นางฐิพพิร นางฐิพพิร ราคาต ําสุด 24 มกราคม 2563

200 ซํอม ค. การแพทย๑ 1,500.00                 1,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพร๑ม เมดิคอล จํากดั บริษทั ไพร๑ม เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 24 มกราคม 2563

201 ซํอม ค. อื น 450.00                   450.00                    เฉพาะเจาะจง นาย อําพนั นาย อําพนั ราคาต ําสุด 24 มกราคม 2563

202 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 6,300.00                 6,300.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. กนัตินันท๑ เทเวิร๑ค(สํานักงานใหญ)ํ หจก. กนัตินันท๑ เทเวิร๑ค(สํานักงานใหญ)ํ ราคาต ําสุด 24 มกราคม 2563

203 ซํอม เครื องติดตาม 23,500.00              23,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โซลิค บริษทั โซลิค ราคาต ําสุด 24 มกราคม 2563

204 จ๎างเหมาเสริมลวดนาม 1,800.00                 1,800.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิ ร๎าน รินพลเจริญกจิ ราคาต ําสุด 24 มกราคม 2563

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

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

207 จ๎างเหมา 26,880.00              26,880.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ราคาต ําสุด 24 มกราคม 2563

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

209 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 90,286.60              90,286.60               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 27 มกราคม 2563

210 อาหาร เดือน กมุภาพนัธ๑ 50,000.00              50,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสมพล บารมีกลุ นายสมพล บารมีกลุ ราคาต ําสุด 27 มกราคม 2563

211 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 9,330.00                 9,330.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากดั บริษทั ไบโอคอทตอน จํากดั ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

212 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 13,220.00              13,220.00               เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร๑พเีด๎นท๑ จํากดั หจก. วีอาร๑พเีด๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

213 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 26,750.00              26,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

214 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 25,281.25              25,281.25               เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร๑ เมดิคอลแคร๑ จํากดั บริษัท เบตเตอร๑ เมดิคอลแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

215 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 21,500.00              21,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากดั บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (1992) จํากดั ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

216 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 74,570.00              74,570.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

217 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 69,070.00              69,070.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท บเีวอร๑เมดิคอลอนิดรัสทร้ี จํากดั บริษัท บเีวอร๑เมดิคอลอนิดรัสทร้ี จํากดั ราคาต ําสุด 630229 28 มกราคม 2563

218 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 2,033.00                 2,033.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

219 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 92,800.00              92,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

220 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 12,600.00              12,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จํากดั บริษทั ไทยก๏อส จํากดั ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

221 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 32,335.40              32,335.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั บริษทั โอเร็กซ๑ เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

222 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 5,000.00                 5,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ ที ที มาเกต็ต้ิง  จํากดั บริษทั เอน็ ที ที มาเกต็ต้ิง  จํากดั ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563
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223 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 3,100.00                 3,100.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคที จํากดั บริษทั ดีเคที จํากดั ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

224 ซํอมกล๎องจุลทรรคน๑ 3,200.00                 3,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาเตอร๑ จํากดั บริษทั แล็บมาเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

225 ค.สํานักงาน 14,800.00              14,800.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

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

227 ซํอม เครื องอบแกส๎ 26,385.00              26,385.00               เฉพาะเจาะจง หจก. เบส เมดิคอล แพรํ หจก. เบส เมดิคอล แพรํ ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

228 ระบบทําลมแห๎ง 37,450.00              37,450.00               เฉพาะเจาะจง หจก. เบส เมดิคอล แพรํ หจก. เบส เมดิคอล แพรํ ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

229 ค.สํานักงาน 3,200.00                 3,200.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

230 ซํอม ค.ไฟฟา้ 428.00                   428.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางซีคิวผยงยุทธวิศวกรรม) หจก. ลําปางซีคิวผยงยุทธวิศวกรรม) ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

231 ซํอม ค.การแพทย๑ 540.00                   540.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

232 วัสดุกอํสร๎าง 3,535.00                 3,535.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

233 ยาบัญชยีาหลัก 99,253.40              99,253.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากดั บริษทั สยามฟาร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 28 มกราคม 2563

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

235 เครื องวัดอณุหภูมิ 48,500.00              48,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดั บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดั ราคาต ําสุด 30 มกราคม 2563

236 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 7,900.00                 7,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพเีค จํากดั บริษทั เคพเีค จํากดั ราคาต ําสุด 30 มกราคม 2563

237 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 27,500.00              27,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมเทค จํากดั บริษทั เคมเทค จํากดั ราคาต ําสุด 30 มกราคม 2563

238 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 28,300.00              28,300.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากดั บริษทั ไบโอคอทตอน จํากดั ราคาต ําสุด 30 มกราคม 2563

239 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 65,150.00              65,150.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ ราคาต ําสุด 30 มกราคม 2563

240 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 99,236.00              99,236.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV6212-0417 30 มกราคม 2563

241 จ๎างเหมาทําตรายาง 2,350.00                 2,350.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รักกนัโฆษณา ร๎าน รักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 30 มกราคม 2563

242 วัสดุกอํสร๎าง 2,950.00                 2,950.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 30 มกราคม 2563

243 วัสดุสํานักงาน 2,520.00                 2,520.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 30 มกราคม 2563

244 บํารุงค.งานบ๎านงานครัว 1,300.00                 1,300.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ต้ังไฮ๎ง๎วน ร๎าน ต้ังไฮ๎ง๎วน ราคาต ําสุด 30 มกราคม 2563

245 วัสดุสํานักงาน 172.00                   172.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 30 มกราคม 2563

246 จ๎างเหมาทําป้าย 480.00                   480.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิคเจท ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิคเจท ราคาต ําสุด 30 มกราคม 2563

247 จ๎างบํารุง เครื องปรับอากาศ 1,800.00                 1,800.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 30 มกราคม 2563

248 จ๎างบํารุง เครื องปรับอากาศ 500.00                   500.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 30 มกราคม 2563
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249 จ๎างบํารุง เครื องปรับอากาศ 850.00                   850.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 069/3410 30 มกราคม 2563

250 จ๎างบํารุง เครื องปรับอากาศ 1,900.00                 1,900.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 069/3409 30 มกราคม 2563

251 จ๎างบํารุง เครื องปรับอากาศ 950.00                   950.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 069/3412 30 มกราคม 2563

252 วัสดไฟฟา้ 850.00                   850.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน ธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้และประปา ร๎าน ธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้และประปา ราคาต ําสุด 040/1961 30 มกราคม 2563

253 จ๎างเหมาติดต้ัง 1,605.00                 1,605.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ร๎าน ราคาต ําสุด 30 มกราคม 2563

254 ไขไกํ 36,000.00              36,000.00               เฉพาะเจาะจง นายถนอมสิทธิ  ทองอําไพ นายถนอมสิทธิ  ทองอําไพ ราคาต ําสุด 30 มกราคม 2563

255 วัสดุงานบ๎านงานครัว 10,960.00              10,960.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน อดุมกนัทามาศ ร๎าน อดุมกนัทามาศ ราคาต ําสุด 30 มกราคม 2563

256 บํารุง ค. การแพทย๑ 32,000.00              32,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน ซี.เอม็.ที.เซอร๑วิส ร๎าน ซี.เอม็.ที.เซอร๑วิส ราคาต ําสุด 06/45 30 มกราคม 2563

257 วัสดุงานบ๎านงานครัว 11,400.00              11,400.00               เฉพาะเจาะจง นายเธียรศักด์ิ  โลณะปาลวงษ๑ นายเธียรศักด์ิ  โลณะปาลวงษ๑ ราคาต ําสุด 002/0010 30 มกราคม 2563

258 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 31,343.00              31,343.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน ธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้และประปา ร๎าน ธนภรณ๑อปุกรณ๑ไฟฟา้และประปา ราคาต ําสุด 30 มกราคม 2563

259 วัสดุสํานักงาน 650.00                   650.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 30 มกราคม 2563

รวม 7,840,177.62    7,840,177.62     

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

1 เครื องวัดปริมาณความอิ มตัว 16,000.00              16,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคเอช จํากดั บริษทั เทคเอช จํากดั ราคาต ําสุด IV-200052 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
2 วัสดุบริโภค 1,640.00                 1,640.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 1028241 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
3 วัสดุสํานักงาน 7,000.00                 7,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล ราคาต ําสุด 6301-010 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
4 น้ํายาซักผ๎า 55,000.00              55,000.00               เฉพาะเจาะจง

บริษทั ลักค๑คลีนนิ งซัพพลาย 
จํากดั

บริษทั ลักค๑คลีนนิ งซัพพลาย 
จํากดั

ราคาต ําสุด 63/03/02910 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
5 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 44,050.00              44,050.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 507/25342 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
6 วัสดุเครื องแตํงกาย 500,000.00            500,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท รัตนาแอพ็แพเร็ล แคร๑ จํากดั บริษัท รัตนาแอพ็แพเร็ล แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
7 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 90,000.00              90,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6302-114 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
8 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 7,000.00                 7,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากดั บริษัท ไบโอเซน จํากดั ราคาต ําสุด SN2002-019 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
9 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 91,725.00              91,725.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6302-0286 3 กมุภาพนัธ๑ 2563

10 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 5,250.00                 5,250.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมดลาบอราทอรี  จํากดั บริษทั ไอเมดลาบอราทอรี  จํากดั ราคาต ําสุด IV 120020397 3 กมุภาพนัธ๑ 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์2563
โรงพยาบาลเกาะคา
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11 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 92,750.00              92,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6302-0283 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
12 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 18,480.00              18,480.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV6302-0399 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
13 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 75,500.00              75,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากดั บริษทั ไบโอเซน จํากดั ราคาต ําสุด SN2002-021 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
14 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 36,000.00              36,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6302-0522 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
15 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 36,360.00              36,360.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั ราคาต ําสุด SN 6302-027 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
16 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 95,082.00              95,082.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6302-164 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
17 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 9,300.00                 9,300.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากดั บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากดั ราคาต ําสุด IV 63020091 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
18 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 99,661.00              99,661.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6302-0525 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
19 ครุภณฑ๑การแพทย๑ 7,000.00                 7,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็ ดับบลิว เฮลร๑แคร๑ จํากดั บริษัท เอน็ ดับบลิว เฮลร๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
20 ซํอม ค. ยานพาหนะ กฉ 7150 4,280.00                 4,280.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน โยธินดีเซล ร๎าน โยธินดีเซล ราคาต ําสุด 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
21 ซํอม ค. การแพทย๑ 5,130.00                 5,130.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (๑๙๙๒)  จํากดั บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง (๑๙๙๒)  จํากดั ราคาต ําสุด 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
22 ซํอม ค. การแพทย๑ 8,560.00                 8,560.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดรกเกอร๑ บริษทั เดรกเกอร๑ ราคาต ําสุด 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
23 วัสดุวไฟฟา้และวิทยุ 27,135.00              27,135.00               เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
24 วัสดุงานบ๎านงานครัว 28,350.00              28,350.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท พแีอนด๑เค พลาสติก อินดรัสทรี จํากัด บริษัท พแีอนด๑เค พลาสติก อินดรัสทรี จํากัด ราคาต ําสุด 2986 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
25 จ๎างล๎างเครื องปรับอากาศ 190,300.00            190,300.00             เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาแอร๑ ร๎าน รัษฎาแอร๑ ราคาต ําสุด 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
26 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 1,520.00                 1,520.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มบ.ีดี.เซอร๑จิคอล ซัพพลาย จํากัด บริษัท เอ็มบ.ีดี.เซอร๑จิคอล ซัพพลาย จํากัด ราคาต ําสุด 3 กมุภาพนัธ๑ 2563
27 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเคซี เมดืคอส จํากดั บริษทั ซีเคซี เมดืคอส จํากดั ราคาต ําสุด 5 กมุภาพนัธ๑ 2563
28 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 5 กมุภาพนัธ๑ 2563
29 วัสดุทันตกรรม 23,968.00              23,968.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5330994500 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
30 วัสดุทันตกรรม 1,860.00                 1,860.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จํากดั บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จํากดั ราคาต ําสุด 2001-A-1608 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
31 วัสดุทันตกรรม 8,500.00                 8,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซูมิตร 1967 จํากดั บริษทั ซูมิตร 1967 จํากดั ราคาต ําสุด IN6301-2013 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
32 วัสดุทันตกรรม 30,810.00              30,810.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ จํากดั บริษทั เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ จํากดั ราคาต ําสุด BB256302/00549 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
33 แฟม้แขวน 1,300.00                 1,300.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด iV6300603 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
34 ซํอม ค.งานบ๎านงานครัว 1,300.00                 1,300.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ต้ังไฮ๎ง๎วน ร๎าน ต้ังไฮ๎ง๎วน ราคาต ําสุด 66/3274 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
35 โทรทัศน๑ LED 32" 2,800.00                 2,800.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
36 ซํอม ค. ยานพาหนะ นข 4977 1,551.50                 1,551.50                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน โยธินดีเซล ร๎าน โยธินดีเซล ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
37 วัสดุกอํสร๎าง 4,393.00                 4,393.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 133/6646 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
38 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากดั บริษทั MDC(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
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39 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 3,050.00                 3,050.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ็ส จํากดั บริษทั ไทยกอ็ส จํากดั ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
40 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 2,750.00                 2,750.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
41 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 19,750.00              19,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากดั บริษทั ไบโอคอทตอน จํากดั ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
42 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 7,290.00                 7,290.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร๑พเีด๎นท๑ จํากดั หจก. วีอาร๑พเีด๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
43 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 43,849.00              43,849.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เบตเตอร๑ บริษทั เบตเตอร๑ ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
44 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 24,556.50              24,556.50               เฉพาะเจาะจง บริษทั สามเอม็ จํากดั บริษทั สามเอม็ จํากดั ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
45 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 97,584.00              97,584.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอรูโมํ จํากดั บริษทั เทอรูโมํ จํากดั ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
46 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 18,800.00              18,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
47 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 84,630.00              84,630.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
48 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 10,000.00              10,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาแกส็อนิตรัสตรี บริษทั ลานนาแกส็อนิตรัสตรี ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
49 ยาบัญชยีาหลัก 9,000.00                 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง กลํุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด กลํุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
50 ยาบัญชยีาหลัก 5,250.00                 5,250.00                 เฉพาะเจาะจง กลํุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด กลํุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
51 ยาบัญชยีาหลัก 6,080.00                 6,080.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเนียนเมดดิคอลศ๑ จํากดั บริษทั ยูเนียนเมดดิคอลศ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 6300330 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
52 ยาบัญชยีาหลัก 5,264.40                 5,264.40                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอร๑มายบายซิน จํากดั บริษัท เกรทเตอร๑มายบายซิน จํากดั ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
53 จ๎างปรับปรุงห๎อง ICU 483,966.80            483,966.80             เฉพาะเจาะจง หจก. เบสเมดิคอลแพร๑ จํากดั หจก. เบสเมดิคอลแพร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
54 จา๎งเหมาบริการจดันิทรรศการ 350,000.00            350,000.00             เฉพาะเจาะจง ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
55 ยาบัญชยีาหลัก 60,000.00              60,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรีเมด ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
56 ยาบัญชยีาหลัก 3,900.00                 3,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอเคมิคอลส๑ จํากดั บริษทั ทีโอเคมิคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
57 ยาบัญชยีาหลัก 13,000.00              13,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเอฟดี จํากดั บริษทั ไทยเอฟดี จํากดั ราคาต ําสุด 630641 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
58 ยาบัญชยีาหลัก 6,540.00                 6,540.00                 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกอร๑เทคอนิเตอร๑เนชั นแนล 
จํากดั

บริษัท เกอร๑เทคอนิเตอร๑เนชั นแนล 
จํากดั

ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
59 ยาบัญชยีาหลัก 11,109.00              11,109.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั วีอาร๑พเีด๎นท๑ จํากดั บริษทั วีอาร๑พเีด๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
60 ยาบัญชยีาหลัก 2,040.00                 2,040.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จํากดั บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จํากดั ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
61 ยาบัญชยีาหลัก 14,980.00              14,980.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
62 วัสดุสํานักงาน 46,000.00              46,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พ ีอนิเตอร๑ เมิดคอล จํากดั บริษัท เอ.ที.พ ีอนิเตอร๑ เมิดคอล จํากดั ราคาต ําสุด 63/110 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
63 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 12,947.00              12,947.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
64 วัสดุทันตกรรม 18,457.50              18,457.50               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
65 วัสดุทันตกรรม 4,654.00                 4,654.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5331209658A 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
66 วัสดุงานบ๎านงานครัว 6,445.00                 6,445.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เตียเฮํงฮง ร๎าน เตียเฮํงฮง ราคาต ําสุด 133/6631 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
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67 วัสดุงานบ๎านงานครัว 4,465.00                 4,465.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 102/244 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
68 วัสดุงานบ๎านงานครัว 19,189.00              19,189.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท อยัยาอนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั บริษัท อยัยาอนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IV6300257 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
69 วัสดุงานบ๎านงานครัว 7,230.00                 7,230.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางคลีน ร๎าน ลําปางคลีน ราคาต ําสุด 019/0949 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
70 วัสดุสํานักงาน 38,464.00              38,464.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6300698 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
71 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 9,100.00                 9,100.00                 เฉพาะเจาะจง นายพรชดนัย นายพรชดนัย ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
72 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 59,000.00              59,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
73 วัสดุกอํสร๎าง 1,190.00                 1,190.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
74 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 23,000.00              23,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑กรเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
75 จ๎างซํอมลิฟท๑ 36,300.00              36,300.00               เฉพาะเจาะจง หจก. สเต็ป เซลล๑ แอนด๑ เซอร๑วิส หจก. สเต็ป เซลล๑ แอนด๑ เซอร๑วิส ราคาต ําสุด SSS-2563/008 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
76 ซํอม ค. งานบ๎านงานครัว 450.00                   450.00                    เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน๑  เมาลี นายวิรัตน๑  เมาลี ราคาต ําสุด 1/2 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
77 ซํอม ค.วิทยุและไฟฟา้ 428.00                   428.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางซีคิว หจก. ลําปางซีคิว ราคาต ําสุด CQ2563YS002 11 กมุภาพนัธ๑ 2563
78 วัสดุงานบ๎านงานครัว 6,000.00                 6,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางคลีน ร๎าน ลําปางคลีน ราคาต ําสุด 019/0942 12 กมุภาพนัธ๑ 2563
79 ค.การแพทย๑ 8,000.00                 8,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลอนิเทนซีฟแคร๑ จํากดั บริษัท เมดิคอลอนิเทนซีฟแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV6300789 12 กมุภาพนัธ๑ 2563
80 ซํอมต๎ูปลอดเชือ้ 43,000.00              43,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอพลัส เมดิคอล จํากดั บริษทั ไบโอพลัส เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด BCI20091 12 กมุภาพนัธ๑ 2563
81 ซํอมค.การแพทย๑ 12,000.00              12,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนต๑เมด จํากดั บริษทั เซนต๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด 12 กมุภาพนัธ๑ 2563
82 วัสดุกอํสร๎าง 17,855.00              17,855.00               เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 134/6652 12 กมุภาพนัธ๑ 2563
83 รายงานผลการทดลอง 2,000.00                 2,000.00                 เฉพาะเจาะจง ศูนย๑ ศูนย๑ ราคาต ําสุด 12 กมุภาพนัธ๑ 2563
84 วัสดุงานบ๎านงานครัว 6,440.00                 6,440.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั นครกโิล บริษทั นครกโิล ราคาต ําสุด 12 กมุภาพนัธ๑ 2563
85 ซํอม ค.การแพทย๑ 7,500.00                 7,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โซวิค บริษทั โซวิค ราคาต ําสุด 12 กมุภาพนัธ๑ 2563
86 วัสดุคอมพวิเตอร๑ 8,300.00                 8,300.00                 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมาร๑ทโซลูชั น คอมพวิเตอร๑ 
จํากดั

บริษัท สมาร๑ทโซลูชั น คอมพวิเตอร๑ 
จํากดั

ราคาต ําสุด IV-20200200114 12 กมุภาพนัธ๑ 2563
87 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 93,500.00              93,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั CSM เมดิคอล จํากดั บริษทั CSM เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 12 กมุภาพนัธ๑ 2563
88 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอส จํากดั บริษทั CKC เมดิคอส จํากดั ราคาต ําสุด 14 กมุภาพนัธ๑ 2563
89 กอํสร๎างอาคารจอดรถ 497,200.00            497,200.00             เฉพาะเจาะจง ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ราคาต ําสุด 14 กมุภาพนัธ๑ 2563
90 ครุภัณฑ๑ยานพาหนะ 130,000.00            130,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 14 กมุภาพนัธ๑ 2563
91 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 18 กมุภาพนัธ๑ 2563
92 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 27,000.00              27,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ตะวันแมกไวสซ๑ บริษทั ตะวันแมกไวสซ๑ ราคาต ําสุด 18 กมุภาพนัธ๑ 2563
93 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 28,012.60              28,012.60               เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอนห๑สันแอนด๑จอนห๑สัน 
จํากดั

บริษัท จอนห๑สันแอนด๑จอนห๑สัน 
จํากดั

ราคาต ําสุด 19 กมุภาพนัธ๑ 2563
94 ฟนัเทียม 149,940.00            149,940.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั ราคาต ําสุด CMBI-2002-

000437 19 กมุภาพนัธ๑ 2563



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
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จา้ง
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สรุป
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

95 วัสดุทันตกรรม 7,383.00                 7,383.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 19 กมุภาพนัธ๑ 2563
96 ซํอม วัสดุงานบ๎านงานครัว 14,150.00              14,150.00               เฉพาะเจาะจง นายมนู พลูศรี นายมนู พลูศรี ราคาต ําสุด 19 กมุภาพนัธ๑ 2563
97 โทรศัพท๑ 1,250.00                 1,250.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 19 กมุภาพนัธ๑ 2563
98 กระติกน้ําแขง๎ 485.00                   485.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน เตียเฮํงฮง ร๎าน เตียเฮํงฮง ราคาต ําสุด 133/6626 19 กมุภาพนัธ๑ 2563
99 ชดุกระโจมอบสมุนไพร 3,500.00                 3,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน อยํูไฟไกดําว ร๎าน อยํูไฟไกดําว ราคาต ําสุด 2/015 19 กมุภาพนัธ๑ 2563

100 ธงชาติ 900.00                   900.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 19 กมุภาพนัธ๑ 2563
101 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 24,500.00              24,500.00               เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 
จํากดั

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 
จํากดั

ราคาต ําสุด 5331219005 A 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
102 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 99,397.00              99,397.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV6303-0110 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
103 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 55,080.00              55,080.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั ราคาต ําสุด SN6302-082 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
104 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 31,600.00              31,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั ราคาต ําสุด D63-00336 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
105 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 97,722.00              97,722.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6302-259 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
106 วัสดุสํานักงาน 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน แมํวังเปเปอร๑ฟร๑อม ร๎าน แมํวังเปเปอร๑ฟร๑อม ราคาต ําสุด 013/63 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
107 วัสดุสํานักงาน 22,000.00              22,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พ ีอนิเตอร๑ เมิดคอล จํากดั บริษัท เอ.ที.พ ีอนิเตอร๑ เมิดคอล จํากดั ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
108 ขนมเอลเซํ 580.00                   580.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 102/251 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
109 จ๎างเหมาบริการ ชํวยเหลือคนไข๎ 67,340.00              67,340.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวสมหญิง  แสงจันทร๑ นางสาวสมหญิง  แสงจันทร๑ ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
110 อาหารเดือนมีนาคม 486,266.00            486,266.00             เฉพาะเจาะจง นายสมพล  บารมีกลุ นายสมพล  บารมีกลุ ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
111 เครื องสํารองไฟ 2,350.00                 2,350.00                 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมาร๑ทโซลูชั น คอมพวิเตอร๑ 
จํากดั

บริษัท สมาร๑ทโซลูชั น คอมพวิเตอร๑ 
จํากดั

ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
112 จ๎างติดต้ังกล๎อง 1,200.00                 1,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจริญกจิ ร๎าน ปัทมาเจริญกจิ ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
113 จ๎างทําป้าย 2,940.00                 2,940.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รักกนัโฆษณา ร๎าน รักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
114 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 50,600.00              50,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดั บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดั ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
115 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 12,300.00              12,300.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั วีอาร๑ซัพพอร๑ต จํากดั บริษทั วีอาร๑ซัพพอร๑ต จํากดั ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
116 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 88,250.00              88,250.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเวอร๑ บริษทั บีเวอร๑ ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
117 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 29,000.00              29,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ็ส จํากดั บริษทั ไทยกอ็ส จํากดั ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
118 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 11,000.00              11,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพร๑ม เมดิคอล จํากดั บริษทั ไพร๑ม เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
119 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 53,300.00              53,300.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จํากดั บริษทั แอมเบสพลัส จํากดั ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
120 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 11,449.00              11,449.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั สามเอม็ จํากดั บริษทั สามเอม็ จํากดั ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
121 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 82,910.00              82,910.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
122 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 62,806.00              62,806.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เบตเตอร๑ บริษทั เบตเตอร๑ ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
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เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

123 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 40,450.00              40,450.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
124 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 29,200.00              29,200.00               เฉพาะเจาะจง บรษทั เคพเีค จํากดั บรษทั เคพเีค จํากดั ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
125 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 64,654.00              64,654.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
126 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 21,000.00              21,000.00               เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 
จํากดั

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 
จํากดั

ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
127 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 22,470.00              22,470.00               เฉพาะเจาะจง บรษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั บรษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
128 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 14,766.00              14,766.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเทป จํากดั บริษทั ไทยเทป จํากดั ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
129 รีโมททีวี 250.00                   250.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
130 ไม๎ปัดขนไกํ 600.00                   600.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน เตียเฮํงฮง ร๎าน เตียเฮํงฮง ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
131 ซํอม ค.โฆษณา 4,200.00                 4,200.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
132 ซํอม เครื องปรับอากาศ 1,400.00                 1,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาแอร๑ ร๎าน รัษฎาแอร๑ ราคาต ําสุด 21 กมุภาพนัธ๑ 2563
133 จ๎างบํารุงรักษาระบบ 126,527.50            126,527.50             เฉพาะเจาะจง หจก. เบสเมดิคอล แพรํ หจก. เบสเมดิคอล แพรํ ราคาต ําสุด 24 กมุภาพนัธ๑ 2563
134 จ๎างเหมาแผํนกรองอากาศ 18,725.00              18,725.00               เฉพาะเจาะจง หจก. เบสเมดิคอล แพรํ หจก. เบสเมดิคอล แพรํ ราคาต ําสุด 24 กมุภาพนัธ๑ 2563
135 วัสดุสํานักงาน 20,000.00              20,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน แมํวังเปเปอร๑ฟร๑อม ร๎าน แมํวังเปเปอร๑ฟร๑อม ราคาต ําสุด 017/63 24 กมุภาพนัธ๑ 2563
136 วัสดุสํานักงาน 3,400.00                 3,400.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. อาร๑เอสโปรดักส๑ ซัพพลาย หจก. อาร๑เอสโปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 24 กมุภาพนัธ๑ 2563
137 จ๎างเหมารถต๎ูพร๎อมน้ํามัน 4,470.00                 4,470.00                 เฉพาะเจาะจง นายสมดุลย๑  กนัวะนา นายสมดุลย๑  กนัวะนา ราคาต ําสุด 24 กมุภาพนัธ๑ 2563
138 จ๎างเหมาถมดิน 16,680.00              16,680.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจิญกจิกอํสร๎าง ร๎าน รินพลเจิญกจิกอํสร๎าง ราคาต ําสุด 24 กมุภาพนัธ๑ 2563
139 จ๎างกอํสร๎าง 19,885.00              19,885.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ลําปางชยัยากอํสร๎าง หจก.ลําปางชยัยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 24 กมุภาพนัธ๑ 2563
140 ชดุกระดิ ง 2,980.00                 2,980.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พเีจ บริษทั พเีจ ราคาต ําสุด 24 กมุภาพนัธ๑ 2563
141 ยาสมุนไพร 16,000.00              16,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน อนิเทรนด๑ ร๎าน อนิเทรนด๑ ราคาต ําสุด 24 กมุภาพนัธ๑ 2563

6,164,927.80     

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

1 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 92,750.00              92,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6303-0400 2 มีนาคม 2563

2 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 28,126.00              28,126.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV6303-0503 2 มีนาคม 2563

3 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 91,725.00              91,725.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6303-0403 2 มีนาคม 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม - พฤษภาคม  2563
โรงพยาบาลเกาะคา

รวม



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

4 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 75,500.00              75,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากดั บริษทั ไบโอเซน จํากดั ราคาต ําสุด SN2003-030 2 มีนาคม 2563

5 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 99,000.00              99,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6303-103 2 มีนาคม 2563

6 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 62,400.00              62,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท โควิเดํน บริษัท โควิเดํน ราคาต ําสุด 2 มีนาคม 2563

7 จ๎างซํอมโคมไฟฟา้ 16,000.00              16,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ป.เคมีอปุกรณ๑ บริษทั ป.เคมีอปุกรณ๑ ราคาต ําสุด IV 01/630512 2 มีนาคม 2563

8 วัสดุงานบา๎นงานครัว 10,500.00              10,500.00               เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 2 มีนาคม 2563

9 วัสดุกอํสร๎าง 7,360.00                 7,360.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 2 มีนาคม 2563

10 จ๎างเหมาคนสวน 58,240.00              58,240.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวแต๐ง เรือนแกว๎ นางสาวแต๐ง เรือนแกว๎ ราคาต ําสุด 2 มีนาคม 2563

11 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 9,660.00                 9,660.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 2 มีนาคม 2563

12 วัสดุทันตกรรม 26,400.00              26,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิต้ี เด็นตัล จํากดั บริษทั ยูนิต้ี เด็นตัล จํากดั ราคาต ําสุด IS6301731 2 มีนาคม 2563

13 วัสดุทันตกรรม 24,500.00              24,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั นูโนเด๎นท๑ จํากดั บริษทั นูโนเด๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV6303007 2 มีนาคม 2563

14 วัสดุทันตกรรม 22,855.20              22,855.20               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5331216126 2 มีนาคม 2563

15 วัสดุทันตกรรม 2,354.00                 2,354.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5331167210 2 มีนาคม 2563

16 วัสดุทันตกรรม 7,000.00                 7,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เอม็มีเน๎นซ๑ หจก. เอม็มีเน๎นซ๑ ราคาต ําสุด IVD0068766 2 มีนาคม 2563

17 วัสดุทันตกรรม 1,000.00                 1,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั วีอาร๑พเีด๎นท๑ จํากดั บริษทั วีอาร๑พเีด๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 142030230 2 มีนาคม 2563

18 จ๎างซํอมเครื องนึ ง 7,695.79                 7,695.79                 เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิซัฒน๑การชําง(๑๙๙๒) จํากดั บริษัท นําวิซัฒน๑การชําง(๑๙๙๒) จํากดั ราคาต ําสุด 2 มีนาคม 2563

19 จ๎างติดต้ังสปริงเกอร๑ 8,500.00                 8,500.00                 เฉพาะเจาะจง นาย อภิเดช  ปาหนัน นาย อภิเดช  ปาหนัน ราคาต ําสุด 2 มีนาคม 2563

20 จ๎างซํอมเครื องนึ ง 17,443.14              17,443.14               เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง(๑๙๙๒) จํากดั บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง(๑๙๙๒) จํากดั ราคาต ําสุด 2 มีนาคม 2563

21 กรวยจราจร 10,400.00              10,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณพ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณพ๑ ราคาต ําสุด 2 มีนาคม 2563

22 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 6,075.00                 6,075.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. อพีี หจก. อพีี ราคาต ําสุด 2 มีนาคม 2563

23 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 31,393.00              31,393.00               เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 2 มีนาคม 2563

24 ซํอมเครื องชวํยหายใจ 15,000.00              15,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเอส บริษทั ไอดีเอส ราคาต ําสุด 2 มีนาคม 2563

25 จ๎างทําป้าย 98,850.00              98,850.00               เฉพาะเจาะจง หจก. ชายน๑เนจกรุ๏ป หจก. ชายน๑เนจกรุ๏ป ราคาต ําสุด 2 มีนาคม 2563

26 จ๎างซํอมเครื องล๎าง 41,454.20              41,454.20               เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง(๑๙๙๒) จํากดั บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง(๑๙๙๒) จํากดั ราคาต ําสุด 2 มีนาคม 2563

27 วัสดุกอํสร๎าง 27,850.00              27,850.00               เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชัยยากอํสร๎าง หจก. ลําปางชัยยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 2 มีนาคม 2563

28 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 7,700.00                 7,700.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณพ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณพ๑ ราคาต ําสุด 2 มีนาคม 2563



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
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ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

29 จ๎างย๎ายเครื องปรับอากาศ 7,500.00                 7,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาแอร๑ ร๎าน รัษฎาแอร๑ ราคาต ําสุด 2 มีนาคม 2563

30 ซํอมรถยนต๑ ขน 4829 9,416.00                 9,416.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน โยธินดีเซล ร๎าน โยธินดีเซล ราคาต ําสุด 2 มีนาคม 2563

31 ซํอมเครื องขดุหินปูน 3,300.00                 3,300.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ป.เจริญการค๎า 2016 หจก. ป.เจริญการค๎า 2016 ราคาต ําสุด 63-03-0003 2 มีนาคม 2563

32 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 3 มีนาคม 2563

33 ซํอมเครื องขดุหินปูน 3,300.00                 3,300.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ป.เจริญการค๎า 2016 หจก. ป.เจริญการค๎า 2016 ราคาต ําสุด 63-03-0004 3 มีนาคม 2563

34 ซํอมเครื องขดุหินปูน 3,300.00                 3,300.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ป.เจริญการค๎า 2016 หจก. ป.เจริญการค๎า 2016 ราคาต ําสุด 63-03-0002 3 มีนาคม 2563

35 ครุภัณฑ๑การแพทญ๑ 15,000.00              15,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดัด บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดัด ราคาต ําสุด IV6303-001 3 มีนาคม 2563

36 จ๎างทําป้าย 1,245.00                 1,245.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางเลเชอร๑องิค๑เจท ร๎าน ลําปางเลเชอร๑องิค๑เจท ราคาต ําสุด 3 มีนาคม 2563

37 วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,410.00                 2,410.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณพ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณพ๑ ราคาต ําสุด 3 มีนาคม 2563

38 วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 4,450.00                 4,450.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 3 มีนาคม 2563

39 จ๎างเหมาถาํยเอกสาร 1,000.00                 1,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ตาหวานก๏อปปี้ ร๎าน ตาหวานก๏อปปี้ ราคาต ําสุด 3 มีนาคม 2563

40 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 3,700.00                 3,700.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณพ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณพ๑ ราคาต ําสุด 3 มีนาคม 2563

41 ครุภัณฑ๑คอมพวิเตอร๑ 2,350.00                 2,350.00                 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สมาร๑ทโซลูชั น คอมพวิเตอร๑ 
จํากดั

บริษัท สมาร๑ทโซลูชั น คอมพวิเตอร๑ 
จํากดั

ราคาต ําสุด IV202000300118 3 มีนาคม 2563

42 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 23,750.00              23,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดัด บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดัด ราคาต ําสุด 3 มีนาคม 2563

43 วัสดุสํานักงาน 55,000.00              55,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค๑คลีนนิ งซัพพลาย จํากดั บริษัท ลักค๑คลีนนิ งซัพพลาย จํากดั ราคาต ําสุด 63/03/03019 3 มีนาคม 2563

44 ยาบัญชยีาหลัก 126,850.00            126,850.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั วี แอนด๑ วี จํากดั บริษทั วี แอนด๑ วี จํากดั ราคาต ําสุด 8100013514 3 มีนาคม 2563

45 ยาบัญชยีาหลัก 26,160.00              26,160.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 202109722 3 มีนาคม 2563

46 ยาบัญชยีาหลัก 37,848.00              37,848.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด IV6309727 3 มีนาคม 2563

47 ยาบัญชยีาหลัก 86,798.40              86,798.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแอล๑มเคลเลอร๑ จํากดั บริษทั ดีทแอล๑มเคลเลอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 5447956631 3 มีนาคม 2563

48 ยาบัญชยีาหลัก 13,834.00              13,834.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 81000039458 3 มีนาคม 2563

49 ยาบัญชยีาหลัก 46,174.58              46,174.58               เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ จํากดั บริษทั สหแพทย๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3084288161 3 มีนาคม 2563

50 ยาบัญชยีาหลัก 35,100.00              35,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จํากดั บริษทั ไบโอจีนีเทค จํากดั ราคาต ําสุด 3 มีนาคม 2563

51 ยาบัญชยีาหลัก 2,750.00                 2,750.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั ราคาต ําสุด 6303248 3 มีนาคม 2563

52 ยาบัญชยีาหลัก 43,375.00              43,375.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 202106328 3 มีนาคม 2563

53 ยาบัญชยีาหลัก 26,878.40              26,878.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จํากดั บริษทั เจ เอส วิชั น จํากดั ราคาต ําสุด 3 มีนาคม 2563
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54 ยาบัญชยีาหลัก 36,915.00              36,915.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากดั บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 810250980 3 มีนาคม 2563

55 ยาบัญชยีาหลัก 27,070.00              27,070.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว๎มังกรเภสัช จํากดั บริษทั แกว๎มังกรเภสัช จํากดั ราคาต ําสุด 630230020 3 มีนาคม 2563

56 ยาบัญชยีาหลัก 117,290.19            117,290.19             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5331323904 3 มีนาคม 2563

57 ยาบัญชยีาหลัก 25,144.40              25,144.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากดั บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 63008543 3 มีนาคม 2563

58 ยาบัญชยีาหลัก 4,680.00                 4,680.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ส.เจริญเภสัช จํากดั บริษทั ส.เจริญเภสัช จํากดั ราคาต ําสุด 20sn07726 3 มีนาคม 2563

59 ยาบัญชยีาหลัก 13,100.00              13,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาณ๑มีนํา จํากดั บริษทั ฟาณ๑มีนํา จํากดั ราคาต ําสุด 6331507 3 มีนาคม 2563

60 ยาบัญชยีาหลัก 7,532.00                 7,532.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั วิทยาศรม จํากดั บริษทั วิทยาศรม จํากดั ราคาต ําสุด 3 มีนาคม 2563

61 ยาบัญชยีาหลัก 7,200.00                 7,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลท๑ตี มี จํากดั บริษทั เฮลท๑ตี มี จํากดั ราคาต ําสุด 6300397 3 มีนาคม 2563

62 ยาบัญชยีาหลัก 118,052.96            118,052.96             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 302227579 3 มีนาคม 2563

63 ยาบัญชยีาหลัก 143,542.80            143,542.80             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020028266 3 มีนาคม 2563

64 ยาบัญชยีาหลัก 216,933.80            216,933.80             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020026822 3 มีนาคม 2563

65 ยาบัญชยีาหลัก 55,000.00              55,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พาร๑ต๎าแล็บ จํากดั บริษทั พาร๑ต๎าแล็บ จํากดั ราคาต ําสุด IU0030446 3 มีนาคม 2563

66 ยาบัญชยีาหลัก 12,662.80              12,662.80               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรีเมด ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด
09920027854
2

3 มีนาคม 2563

67 ยาบัญชยีาหลัก 18,020.00              18,020.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาติการ จํากดั บริษทั ฟาร๑มาติการ จํากดั ราคาต ําสุด 200304054 3 มีนาคม 2563

68 ยาบัญชยีาหลัก 5,264.40                 5,264.40                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เกรทเตอร๑มายบาซิน จํากดั บริษทั เกรทเตอร๑มายบาซิน จํากดั ราคาต ําสุด 3 มีนาคม 2563

69 ยาบัญชยีาหลัก 62,046.00              62,046.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรอสฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 2020031076 3 มีนาคม 2563

70 ยาบัญชยีาหลัก 113,920.00            113,920.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอลอินดัสตรี จํากัด บริษัท เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอลอินดัสตรี จํากัด ราคาต ําสุด 631021479 3 มีนาคม 2563

71 ยาบัญชยีาหลัก 124,297.91            124,297.91             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1165224200 3 มีนาคม 2563

72 ยาบัญชยีาหลัก 80,550.00              80,550.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จํากดั บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด S114/2002736 3 มีนาคม 2563

73 ยาบัญชยีาหลัก 35,363.50              35,363.50               เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 1200301633 3 มีนาคม 2563

74 ยาบัญชยีาหลัก 27,630.00              27,630.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ที พ ีดรักส๑ จํากดั บริษทั ที พ ีดรักส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 082476 3 มีนาคม 2563

75 ยาบัญชยีาหลัก 34,400.00              34,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนแมนู จํากดั บริษทั โมเดอนแมนู จํากดั ราคาต ําสุด 6303-13 3 มีนาคม 2563

76 ยาบัญชยีาหลัก 5,640.00                 5,640.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เกอร๑เทค จํากดั บริษทั เกอร๑เทค จํากดั ราคาต ําสุด 3 มีนาคม 2563

77 ยาบัญชยีาหลัก 19,153.00              19,153.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั บีแอลเอช เทรดด้ิง จํากดั บริษทั บีแอลเอช เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 1063006621 3 มีนาคม 2563

78 ยาบัญชยีาหลัก 18,240.00              18,240.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 6303002266 3 มีนาคม 2563
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79 ยาบัญชยีาหลัก 21,240.00              21,240.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จํากดั บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 630301959 3 มีนาคม 2563

80 ยาบัญชยีาหลัก 6,200.00                 6,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ เอน็ บี จํากดั บริษทั เอ เอน็ บี จํากดั ราคาต ําสุด 8370305171 3 มีนาคม 2563

81 ยาบัญชยีาหลัก 7,650.00                 7,650.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที โอ เคมิคอลส๑ จํากดั บริษทั ที โอ เคมิคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 6303/11033 3 มีนาคม 2563

82 ยาบัญชยีาหลัก 61,500.00              61,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร๑ยุคเกอร๑ จํากดั บริษทั เบอร๑ยุคเกอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3 มีนาคม 2563

83 ยาบัญชยีาหลัก 37,400.00              37,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนฟาร๑มํา บริษทั โมเดอนฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 63030352 3 มีนาคม 2563

84 ยาบัญชยีาหลัก 20,160.00              20,160.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั  เอฟ ซี พ ีจํากดั บริษทั  เอฟ ซี พ ีจํากดั ราคาต ําสุด 3410254152 3 มีนาคม 2563

85 ยาบัญชยีาหลัก 14,606.00              14,606.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิไฟว๑ จํากดั บริษทั เมดดิไฟว๑ จํากดั ราคาต ําสุด 6300777 3 มีนาคม 2563

86 ยาบัญชยีาหลัก 13,600.00              13,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั ราคาต ําสุด 6303/0189 3 มีนาคม 2563

87 ยาบัญชยีาหลัก 40,260.00              40,260.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ จํากดั บริษทั เมดไลน๑ จํากดั ราคาต ําสุด 1410242292 3 มีนาคม 2563

88 ยาบัญชยีาหลัก 3,900.00                 3,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาร๑ต๎าแลบ จํากดั บริษทั พาร๑ต๎าแลบ จํากดั ราคาต ําสุด 0030447 3 มีนาคม 2563

89 ยาบัญชยีาหลัก 16,500.00              16,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีเอม็ แอล จํากดั บริษทั พ ีเอม็ แอล จํากดั ราคาต ําสุด 200312056 3 มีนาคม 2563

90 ยาบัญชยีาหลัก 38,520.00              38,520.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีรอลส๑ จํากดั บริษทั ฮีรอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3 มีนาคม 2563

91 ยาบัญชยีาหลัก 7,704.00                 7,704.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีรอลส๑ จํากดั บริษทั ฮีรอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3 มีนาคม 2563

92 ยาบัญชยีาหลัก 13,535.00              13,535.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1165218352 3 มีนาคม 2563

93 ยาบัญชยีาหลัก 6,960.00                 6,960.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงไทย จํากดั บริษทั แสงไทย จํากดั ราคาต ําสุด A-030462/63 3 มีนาคม 2563

94 ยาบัญชยีาหลัก 13,600.00              13,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 6303000537 3 มีนาคม 2563

95 ยาบัญชยีาหลัก 19,800.00              19,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั 2 เอม็ เมด เมเกอร๑ จํากดั บริษทั 2 เอม็ เมด เมเกอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 5160613566 3 มีนาคม 2563

96 ยาบัญชยีาหลัก 9,600.00                 9,600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทย เอฟ ดี จํากดั บริษทั ไทย เอฟ ดี จํากดั ราคาต ําสุด H630913 3 มีนาคม 2563

97 ยาบัญชยีาหลัก 2,490.00                 2,490.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ จํากดั บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ จํากดั ราคาต ําสุด 350204001 3 มีนาคม 2563

98 ยาบัญชยีาหลัก 21,000.00              21,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โพส๑ท๑เฮลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั โพส๑ท๑เฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 49969 3 มีนาคม 2563

99 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 30,500.00              30,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3 มีนาคม 2563

100 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 158,017.60            158,017.60             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5331343057 3 มีนาคม 2563

101 จ๎างเหมารถต๎ูพร๎อมน้ํามัน 10,000.00              10,000.00               เฉพาะเจาะจง นายศุรชยั เสถยีรลัคณา นายศุรชยั เสถยีรลัคณา ราคาต ําสุด 5 มีนาคม 2563

102 วัสดุทันตกรรม 4,000.00                 4,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีวํา เมดิคอล ซัพพลาย จํากดั บริษัท ดีวํา เมดิคอล ซัพพลาย จํากดั ราคาต ําสุด IV202002/107 5 มีนาคม 2563

103 วัสดุทันตกรรม 7,968.00                 7,968.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดคอร๑ด คอร๑ปอเรขั น จํากดั บริษัท แอดคอร๑ด คอร๑ปอเรขั น จํากดั ราคาต ําสุด IV200213151 5 มีนาคม 2563
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104 วัสดุทันตกรรม 41,000.00              41,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอไบโอเทค(ไทยแลนด๑) จํากดั บริษัท นีโอไบโอเทค(ไทยแลนด๑) จํากดั ราคาต ําสุด 202002001 5 มีนาคม 2563

105 วัสดุทันตกรรม 4,945.00                 4,945.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จํากดั บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จํากดั ราคาต ําสุด 2002A-1276 5 มีนาคม 2563

106 วัสดุทันตกรรม 5,100.00                 5,100.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ จํากดั บริษทั เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ จํากดั ราคาต ําสุด
Bb256302/011
03

5 มีนาคม 2563

107 วัสดุทันตกรรม 11,299.20              11,299.20               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 55331240057 5 มีนาคม 2563

108 วัสดุทันตกรรม 1,000.00                 1,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั วีอาร๑ พ ีเด๎นท๑ จํากดั บริษทั วีอาร๑ พ ีเด๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 143030230 5 มีนาคม 2563

109 วัสดุทันตกรรม 6,500.00                 6,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ จํากดั บริษทั เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ จํากดั ราคาต ําสุด BB256302/01158 5 มีนาคม 2563

110 วัสดุสํานักงาน 1,890.00                 1,890.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6301101 5 มีนาคม 2563

111 จ๎างปรับปรุง 3,200.00                 3,200.00                 เฉพาะเจาะจง นายณรงค๑ฤทธ์ิ  ออํนหวาน นายณรงค๑ฤทธ์ิ  ออํนหวาน ราคาต ําสุด 1/12 5 มีนาคม 2563

112 จ๎างซํอมแซมเปลี ยนกระเบือ้ง 2,400.00                 2,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจริฐกจิ ร๎าน ปัทมาเจริฐกจิ ราคาต ําสุด 5 มีนาคม 2563

113 จ๎างเปลี ยนน้ํามันเครื อง 642.00                   642.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน โยธินดีเซล ร๎าน โยธินดีเซล ราคาต ําสุด 5 มีนาคม 2563

114 ครุภัณฑ๑การแพทย๑ 44,000.00              44,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน แอมบุแลนด๑ดีซายด๑เชยีงใหมํ ร๎าน แอมบุแลนด๑ดีซายด๑เชยีงใหมํ ราคาต ําสุด 07/04 5 มีนาคม 2563

115 จ๎างขดุบํอปุ๋ยหมัก 12,500.00              12,500.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง ราคาต ําสุด 1/10 5 มีนาคม 2563

116 จ๎างซํอมเครื องขดูหินปูน 27,150.00              27,150.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามเด๎นนท๑ จํากดั บริษทั สยามเด๎นนท๑ จํากดั ราคาต ําสุด TSD IV 19070099 5 มีนาคม 2563

117 วัสดุงานบ๎านงานครัว 22,200.00              22,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีแอนด๑ เค.พลาสติก อินดัสทรี จํากัด บริษัท พ.ีแอนด๑ เค.พลาสติก อินดัสทรี จํากัด ราคาต ําสุด 3043 5 มีนาคม 2563

118 จ๎างปรับปรุง 24,600.00              24,600.00               เฉพาะเจาะจง นาย ณรงค๑ฤทธ์ิ ออํนหวาน นาย ณรงค๑ฤทธ์ิ ออํนหวาน ราคาต ําสุด 1/16 6 มีนาคม 2563

119 ค.การเกษตร 33,000.00              33,000.00               เฉพาะเจาะจง นาย อดุม จ๏ะใจ นาย อดุม จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 6 มีนาคม 2563

120 จ๎างเหมาปรับปรุงชัน้ 2 25,200.00              25,200.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจริยกจิกอํสร๎าง ร๎าน ปัทมาเจริยกจิกอํสร๎าง ราคาต ําสุด 6 มีนาคม 2563

121 จ๎างเหมาถมดินและหนิคลุก 16,680.00              16,680.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง ราคาต ําสุด 1/14 6 มีนาคม 2563

122 8,400.00                 8,400.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 9 มีนาคม 2563

123 จ๎างเหมา 55,000.00              55,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง ราคาต ําสุด 9 มีนาคม 2563

124 85,600.00              85,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เดรกเกอร๑ บริษทั เดรกเกอร๑ ราคาต ําสุด 9 มีนาคม 2563

125 จ๎างเหมาทําประตู 6,300.00                 6,300.00                 เฉพาะเจาะจง นาย ณรงค๑ฤทธ์ิ ออํนหวาน นาย ณรงค๑ฤทธ์ิ ออํนหวาน ราคาต ําสุด 1/18 9 มีนาคม 2563

126 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 3,400.00                 3,400.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 513/25641 9 มีนาคม 2563

127 ครุภัณฑ๑ไฟฟา้และวิทยุ 1,500.00                 1,500.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. กนัตินันท๑ หจก. กนัตินันท๑ ราคาต ําสุด Iv63-0045 9 มีนาคม 2563

128 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 19,500.00              19,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั อมัรินทร๑ เมดิคอล จํากดั บริษทั อมัรินทร๑ เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 6303/037 9 มีนาคม 2563
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129 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 96,350.00              96,350.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด 9 มีนาคม 2563

130 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 90,000.00              90,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ จํากดั บริษทั ดีไวซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 49883 9 มีนาคม 2563

131 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 33,940.40              33,940.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ จํากดั บริษทั โอเร็กซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 630301210 9 มีนาคม 2563

132 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 27,124.50              27,124.50               เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ จํากดั บริษทั โอเร็กซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 630300906 9 มีนาคม 2563

133 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 21,200.00              21,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จํากดั บริษทั ไทยก๏อส จํากดั ราคาต ําสุด IV630618 9 มีนาคม 2563

134 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 19,500.00              19,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเอสซี จํากดั บริษทั ดีเอสซี จํากดั ราคาต ําสุด DHC6303065 9 มีนาคม 2563

135 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั มาเฮํ เมดิคอล จํากดั บริษทั มาเฮํ เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด MIV20-03140 9 มีนาคม 2563

136 ใบเสร็จรับเงิน 29,400.00              29,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อสิรัตร๑ เมดิคอล หจก. อสิรัตร๑ เมดิคอล ราคาต ําสุด 630-010 9 มีนาคม 2563

137 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั มาเฮํ เมดิคอล จํากดั บริษทั มาเฮํ เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 12 มีนาคม 2563

138 ยาบัญชยีาหลัก 300,000.00            300,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5331387531 12 มีนาคม 2563

139 ยาบัญชยีาหลัก 10,336.20              10,336.20               เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ จํากดั บริษทั สหแพทย๑ จํากดั ราคาต ําสุด 9110222828 12 มีนาคม 2563

140 ยาบัญชยีาหลัก 14,860.00              14,860.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอเคมิดอลส๑ จํากดั บริษทั ทีโอเคมิดอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 6303/11433 12 มีนาคม 2563

141 ยาบัญชยีาหลัก 7,400.00                 7,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ จํากดั บริษทั เมดไลน๑ จํากดั ราคาต ําสุด 1410242608 12 มีนาคม 2563

142 ยาบัญชยีาหลัก 10,950.00              10,950.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั กองควบคุมวัตถเุสพติด บริษทั กองควบคุมวัตถเุสพติด ราคาต ําสุด 12 มีนาคม 2563

143 ยาบัญชยีาหลัก 9,000.00                 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั กองควบคุมวัตถเุสพติด บริษทั กองควบคุมวัตถเุสพติด ราคาต ําสุด 005822 12 มีนาคม 2563

144 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 54,000.00              54,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 13 มีนาคม 2562

145 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 67,500.00              67,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 13 มีนาคม 2562

146 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 90,000.00              90,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด 13 มีนาคม 2562

147 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 90,000.00              90,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด 13 มีนาคม 2562

148 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 98,577.00              98,577.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 13 มีนาคม 2562

149 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 90,000.00              90,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 13 มีนาคม 2562

150 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 10,000.00              10,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาแกส็อนิตรัสกตรี จํากดั บริษัท ลานนาแกส็อนิตรัสกตรี จํากดั ราคาต ําสุด 13 มีนาคม 2562

151 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 99,400.00              99,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด 13 มีนาคม 2562

152 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 60,060.00              60,060.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด 13 มีนาคม 2562

153 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 56,850.00              56,850.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเวอร๑ จํากดั บริษทั บีเวอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 13 มีนาคม 2562
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154 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 14,400.00              14,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก. โฟร๑ สตาร๑ โอ เอ หจก. โฟร๑ สตาร๑ โอ เอ ราคาต ําสุด 067 13 มีนาคม 2562

155 ครุภัณฑ๑การแพทย๑ 2,800.00                 2,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิวเลอร๑ จํากดั บริษทั ซิวเลอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 13 มีนาคม 2562

156 จ๎างทําป้าย 240.00                   240.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รักกนัโฆษณา ร๎าน รักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 13 มีนาคม 2562

157 วัสดุกอํสราง 4,329.00                 4,329.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท ราคาต ําสุด 019/0944-945 13 มีนาคม 2562

158 วัสดุงานบ๎านงานครัว 3,125.00                 3,125.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 13 มีนาคม 2562

159 เกา๎อีสํ้านักงาน 1,200.00                 1,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เตียเฮงฮํง ร๎าน เตียเฮงฮํง ราคาต ําสุด 133/6639 13 มีนาคม 2562

160 จ๎างถาํยเอกสาร 4,824.00                 4,824.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เตียเฮงฮํง ร๎าน เตียเฮงฮํง ราคาต ําสุด 13 มีนาคม 2562

161 จ๎างถาํยเอกสาร 3,400.00                 3,400.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 13 มีนาคม 2562

162 จ๎างถาํยเอกสาร 349.00                   349.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน ตาหวานก๏อปปี้ ร๎าน ตาหวานก๏อปปี้ ราคาต ําสุด 13 มีนาคม 2562

163 จ๎างถาํยเอกสาร 4,200.00                 4,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ตาหวานก๏อปปี้ ร๎าน ตาหวานก๏อปปี้ ราคาต ําสุด 13 มีนาคม 2562

164 จ๎างทําเอกสารโครงการ 260.00                   260.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน ตาหวานก๏อปปี้ ร๎าน ตาหวานก๏อปปี้ ราคาต ําสุด 13 มีนาคม 2562

165 จ๎างทําเอกสารโครงการ 1,800.00                 1,800.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ตาหวานก๏อปปี้ ร๎าน ตาหวานก๏อปปี้ ราคาต ําสุด 3/63/15 13 มีนาคม 2562

166 จ๎างเหมารถต๎ูพร๎อมน้ํามัน 4,470.00                 4,470.00                 เฉพาะเจาะจง นาย สมบูรณ๑ นาย สมบูรณ๑ ราคาต ําสุด 13 มีนาคม 2562

167 วัสดุสํานักงาน 39,972.00              39,972.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6301140 16 มีนาคม 2563

168 วัสดุงานบ๎านงานครัว 9,930.00                 9,930.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางคลีน ร๎าน ลําปางคลีน ราคาต ําสุด 020/0961 16 มีนาคม 2563

169 วัสดุงานบ๎านงานครัว 16,952.00              16,952.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท อยัยาอนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั บริษัท อยัยาอนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IV6300437 16 มีนาคม 2563

170 วัสดุงานบ๎านงานครัว 5,205.00                 5,205.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 102/248 16 มีนาคม 2563

171 วัสดุงานบ๎านงานครัว 8,491.00                 8,491.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เตียเฮํงฮง ร๎าน เตียเฮํงฮง ราคาต ําสุด 133/6643 16 มีนาคม 2563

172 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 3,000.00                 3,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จํากดั บริษทั เทคโนเมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด 17 มีนาคม 2563

173 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 54,000.00              54,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมมานด๑ เทรดด้ิง จํากดั บริษทั คอมมานด๑ เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IN-202003001 17 มีนาคม 2563

174 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 7,062.00                 7,062.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 17 มีนาคม 2563

175 จ๎างเหมา 20,600.00              20,600.00               เฉพาะเจาะจง นาย อดุม จ๏ะใจ นาย อดุม จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 2/30 17 มีนาคม 2563

176 จ๎างซํอม ค.ยานพาหนะ 1,300.00                 1,300.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน พบิูลการชาํง ร๎าน พบิูลการชาํง ราคาต ําสุด 1/5 17 มีนาคม 2563

177 เทป ขาวแดง 360.00                   360.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีอาร๑ซี ไทวัสดุ จํากดั บริษทั ซีอาร๑ซี ไทวัสดุ จํากดั ราคาต ําสุด
LPAIF20030006
662

17 มีนาคม 2563

178 จ๎างบํารุง ค.ยานาหนะ 2,639.69                 2,639.69                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต๎าลําปาง จํากดั บริษทั โตโยต๎าลําปาง จํากดั ราคาต ําสุด REP 20-00488 18 มีนาคม 2563
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179 พลาสติกใส 1,026.00                 1,026.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั นครกโิล บริษทั นครกโิล ราคาต ําสุด 18 มีนาคม 2563

180 เครื องพนํยา 2,200.00                 2,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.เค. เกษตรยนต๑ บริษทั พี.เค. เกษตรยนต๑ ราคาต ําสุด 1/7 18 มีนาคม 2563

181 กญุแจบานเลื อน 190.00                   190.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน เกาะคาอลูมิเนียม ร๎าน เกาะคาอลูมิเนียม ราคาต ําสุด 18 มีนาคม 2563

182 วัสดุคอมพวิเตอร๑ 17,000.00              17,000.00               เฉพาะเจาะจง
บริษัท สมาร๑ทโซลูชั น คอมพวิเตอร๑ 
จํากดั

บริษัท สมาร๑ทโซลูชั น คอมพวิเตอร๑ 
จํากดั

ราคาต ําสุด 18 มีนาคม 2563

183 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 46,100.00              46,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร๑ บริษทั ทริมเมอร๑ ราคาต ําสุด 18 มีนาคม 2563

184 หมวกคลุมผม 850.00                   850.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั ราคาต ําสุด CMDM2002-007393 18 มีนาคม 2563

185 วัสดุทันตกรรม 2,250.00                 2,250.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ จํากดั บริษทั เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ จํากดั ราคาต ําสุด BB256303/00909 23 มีนาคม 2563

186 วัสดุทันตกรรม 8,100.00                 8,100.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท อดุม เมดิคอล อคิริปเม๎นท๑ จํากดั บริษัท อดุม เมดิคอล อคิริปเม๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

187 วัสดุทันตกรรม 7,383.00                 7,383.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5331284106 23 มีนาคม 2563

188 วัสดุทันตกรรม 10,900.00              10,900.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว๑ เด็นทลั อนิคอร๑ปอเรชั น จํากดั บริษัท ไดรว๑ เด็นทลั อนิคอร๑ปอเรชั น จํากดั ราคาต ําสุด 121518 23 มีนาคม 2563

189 วัสดุทันตกรรม 3,750.00                 3,750.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทันตสยาม จํากดั บริษทั ทันตสยาม จํากดั ราคาต ําสุด I.6303/0261 23 มีนาคม 2563

190 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 36,000.00              36,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูพี บริษทั ยูพี ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

191 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 24,500.00              24,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 433121905A 23 มีนาคม 2563

192 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 41,000.00              41,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

193 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 18,345.00              18,345.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

194 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 8,400.00                 8,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็ พ ีเมดกรุ๏ป จํากดั บริษทั เอม็ พ ีเมดกรุ๏ป จํากดั ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

195 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 91,725.00              91,725.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

196 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 75,500.00              75,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากดั บริษทั ไบโอเซน จํากดั ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

197 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 92,750.00              92,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

198 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 16,804.00              16,804.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

199 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 8,000.00                 8,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. โฟร๑สตาร๑ โอ เอ หจก. โฟร๑สตาร๑ โอ เอ ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

200 เครื องสแกน 25,000.00              25,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร๑ท โซลุชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั บริษัท สมาร๑ท โซลุชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

201 ฟนัเทียม 132,827.00            132,827.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั ราคาต ําสุด CMBI-2003-00478 23 มีนาคม 2563

202 วัสดุสํานักงาน 7,000.00                 7,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

203 ยาบัญชยีาหลัก 326,775.48            326,775.48             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563
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204 ยาบัญชยีาหลัก 6,050.00                 6,050.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั กองควบคุมวัตถเุสพติด บริษทั กองควบคุมวัตถเุสพติด ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

205 ยาบัญชยีาหลัก 87,300.00              87,300.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จํากดั บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

206 ยาบัญชยีาหลัก 474,827.90            474,827.90             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

207 ยาบัญชยีาหลัก 106,742.00            106,742.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

208 ยาบัญชยีาหลัก 379,645.43            379,645.43             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

209 ยาบัญชยีาหลัก 15,793.20              15,793.20               เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร็ทเตอร๑มายบาซิน จํากดั บริษทั เกร็ทเตอร๑มายบาซิน จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

210 ยาบัญชยีาหลัก 137,400.00            137,400.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนฟาร๑มา จํากดั บริษทั โมเดอนฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

211 ยาบัญชยีาหลัก 487,466.48            487,466.48             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

212 ยาบัญชยีาหลัก 460,987.05            460,987.05             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

213 ยาบัญชยีาหลัก 79,260.00              79,260.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

214 ยาบัญชยีาหลัก 79,260.00              79,260.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

215 ยาบัญชยีาหลัก 192,998.00            192,998.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

216 ยาบัญชยีาหลัก 80,057.40              80,057.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชชั น จํากดั บริษทั เจ เอส วิชชั น จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

217 ยาบัญชยีาหลัก 200,282.60            200,282.60             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

218 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 58,940.00              58,940.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง(๑๙๙๒) จํากดั บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง(๑๙๙๒) จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

219 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 160,000.00            160,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั สโปโรเมท จํากดั บริษทั สโปโรเมท จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

220 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 24,800.00              24,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดัด บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดัด ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

221 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 1,445.00                 1,445.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร๑มาซูติคอล จํากดั บริษัท ฮีลลอล ฟาร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

222 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 2,500.00                 2,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพร๑มเมดิคอล จํากดั บริษทั ไพร๑มเมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

223 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 75,000.00              75,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิเตอร๑ เนชั นเนล หจก. อนิเตอร๑ เนชั นเนล ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

224 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 24,100.00              24,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั อสิโก ๎จํากดั บริษทั อสิโก ๎จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

225 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 40,660.00              40,660.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั สามเอม็ จํากดั บริษทั สามเอม็ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

226 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 47,957.40              47,957.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ จํากดั บริษทั โอเร็กซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

227 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 74,800.00              74,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเวอร๑ จํากดั บริษทั บีเวอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

228 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 94,139.00              94,139.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563
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229 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 33,750.00              33,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ็ส จํากดั บริษทั ไทยกอ็ส จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

230 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 28,160.00              28,160.00               เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร๑พเีด๎นท๑ จํากดั หจก. วีอาร๑พเีด๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

231 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 17,100.00              17,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากดั บริษทั ไบโอคอทตอน จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

232 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 208,500.20            208,500.20             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

233 จ๎างเหมาผ๎ูชวํยเหลือ 51,060.00              51,060.00               เฉพาะเจาะจง นางปัฐ๑ณัฐผุสดี  ฝ้ันขติิ นางปัฐ๑ณัฐผุสดี  ฝ้ันขติิ ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

234 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 21,000.00              21,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็ดีซี จํากดั บริษทั เอม็ดีซี จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

235 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 86,320.00              86,320.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

236 ชดุเครื องมือผําตัด 360,000.00            360,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็ดีซี จํากดั บริษทั เอม็ดีซี จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

237 ซํอมค.ไฟฟา้และวิทยุ 24,520.00              24,520.00               เฉพาะเจาะจง หจก. กนัตินันท๑ เน็ทเวิร๑ด หจก. กนัตินันท๑ เน็ทเวิร๑ด ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

238 ครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ 132,800.00            132,800.00             เฉพาะเจาะจง หจก. กนัตินันท๑ เน็ทเวิร๑ด หจก. กนัตินันท๑ เน็ทเวิร๑ด ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

239 ยาบัญชยีาหลัก 288,820.00            288,820.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอลอินดัสตรี จํากัด บริษัท เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอลอินดัสตรี จํากัด ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

240 ยาบัญชยีาหลัก 11,334.40              11,334.40               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑โลจสิติกส๑ จํากดั บริษัท ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑โลจสิติกส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

241 ยาบัญชยีาหลัก 254,800.00            254,800.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั วี แอนด๑ วี จํากดั บริษทั วี แอนด๑ วี จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

242 ยาบัญชยีาหลัก 42,000.00              42,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จํากดั บริษทั มาสุ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

243 ยาบัญชยีาหลัก 38,831.80              38,831.80               เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

244 ยาบัญชยีาหลัก 43,806.20              43,806.20               เฉพาะเจาะจง บริษทั โพส๑ท๑เฮลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั โพส๑ท๑เฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

245 ยาบัญชยีาหลัก 100,884.22            100,884.22             เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ จํากดั บริษทั สหแพทย๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

246 ยาบัญชยีาหลัก 25,474.40              25,474.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากดั บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

247 ยาบัญชยีาหลัก 10,120.00              10,120.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

248 ยาบัญชยีาหลัก 21,428.80              21,428.80               เฉพาะเจาะจง บรัษทั ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั บรัษทั ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

249 ยาบัญชยีาหลัก 25,400.00              25,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว๎มังกรเภสัช จํากดั บริษทั แกว๎มังกรเภสัช จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

250 ยาบัญชยีาหลัก 122,250.00            122,250.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จํากดั บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

251 ยาบัญชยีาหลัก 7,750.00                 7,750.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอน็บ ีลาบอราตอรี  จํากดั บริษัท เอเอน็บ ีลาบอราตอรี  จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

252 ยาบัญชยีาหลัก 97,177.40              97,177.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั บี เอล็ เอช เทรดด้ิง จํากดั บริษทั บี เอล็ เอช เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

253 ยาบัญชยีาหลัก 241,772.00            241,772.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร๑มา จํากดั บริษทั พรอส ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563
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254 ยาบัญชยีาหลัก 25,200.00              25,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พ ีจํากดั บริษทั เอฟ ซี พ ีจํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

255 ยาบัญชยีาหลัก 16,400.00              16,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิไฟว๑ ฟาร๑มา จํากดั บริษทั เมดิไฟว๑ ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

256 ยาบัญชยีาหลัก 58,567.80              58,567.80               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรีเมด ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

257 ยาบัญชยีาหลัก 4,400.00                 4,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอนติเนนทัลฟาร๑ท จํากดั บริษทั คอนติเนนทัลฟาร๑ท จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

258 ซํอมเครื องชวํยหายใจ 15,000.00              15,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดัด บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดัด ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

259 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 550.00                   550.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

260 วัสดุกอํสร๎าง 4,000.00                 4,000.00                 เฉพาะเจาะจง นาย ภัคธวัช  บุพชาติ นาย ภัคธวัช  บุพชาติ ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

261 จ๎างเหมาขนย๎ายของ 17,500.00              17,500.00               เฉพาะเจาะจง นาย รติวัชร๑  แกว๎วารี นาย รติวัชร๑  แกว๎วารี ราคาต ําสุด 001/003 27 มีนาคม 2563

262 จ๎างเปลี ยนน้ํามันเครื อง 32,100.00              32,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ จํากดั บริษทั ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

263 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 7,490.00                 7,490.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาแกส็อนิตรัสกตรี จํากดั บริษัท ลานนาแกส็อนิตรัสกตรี จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

264 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 9,600.00                 9,600.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

265 จ๎างปรับปรุงมุง๎ลวด 13,840.00              13,840.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

266 วัสดุสํานักงาน 11,400.00              11,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

267 จ๎างทําป้าย 3,870.00                 3,870.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

268 จ๎างติดต้ังกรอบประตู 1,200.00                 1,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจริญกจิกอํสร๎าง ร๎าน ปัทมาเจริญกจิกอํสร๎าง ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

269 จ๎างปรับปรุง ICU 1,800.00                 1,800.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

270 อาหาร เดือน เมษายน 483,550.00            483,550.00             เฉพาะเจาะจง นายสมพล บารีกลุ นายสมพล บารีกลุ ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

271 ยาบัญชยีาหลัก 30,050.00              30,050.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ที พ ีดรักส๑ จํากดั บริษทั ที พ ีดรักส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

272 ยาบัญชยีาหลัก 153,100.00            153,100.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั พาร๑ตาแลบ จํากดั บริษทั พาร๑ตาแลบ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

273 ยาบัญชยีาหลัก 41,120.00              41,120.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาดิกา จํากดั บริษทั ฟาร๑มาดิกา จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

274 ยาบัญชยีาหลัก 18,510.40              18,510.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั บริษทั อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

275 ยาบัญชยีาหลัก 49,220.00              49,220.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากดั บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

276 ยาบัญชยีาหลัก 24,000.00              24,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสมํา เทรดด้ิง จํากดั บริษทั คอสมํา เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

277 ยาบัญชยีาหลัก 3,000.00                 3,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั มิลาโน จํากดั บริษทั มิลาโน จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

278 ยาบัญชยีาหลัก 23,300.00              23,300.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนเมนู จํากดั บริษทั โมเดอนเมนู จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563
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279 ยาบัญชยีาหลัก 87,200.00              87,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

280 ยาบัญชยีาหลัก 35,100.00              35,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จํากดั บริษทั ไบโอจีนีเทค จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

281 ยาบัญชยีาหลัก 10,350.00              10,350.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

282 ยาบัญชยีาหลัก 3,350.00                 3,350.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มําแลนด๑ จํากดั บริษทั ฟาร๑มําแลนด๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

283 ยาบัญชยีาหลัก 115,450.00            115,450.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ จํากดั บริษทั เมดไลน๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

284 ยาบัญชยีาหลัก 10,000.00              10,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด๎า จํากดั บริษทั ยูเมด๎า จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

285 ยาบัญชยีาหลัก 6,500.00                 6,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาร๑ตาแลบ จํากดั บริษทั พาร๑ตาแลบ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

286 ยาบัญชยีาหลัก 3,424.00                 3,424.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีแอลฮัว จํากดั บริษทั บีแอลฮัว จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

287 ยาบัญชยีาหลัก 84,744.00              84,744.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีรอลส๑ จํากดั บริษทั ฮีรอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

288 ยาบัญชยีาหลัก 20,400.00              20,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

289 จ๎างติดต้ัง สาย LAN 220,000.00            220,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 30 มีนาคม 2563

290 จ๎างตรวจวิเคราะห๑น้ํา 2,950.00                 2,950.00                 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ราคาต ําสุด 30 มีนาคม 2563

291 นมผง 1,075.00                 1,075.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 30 มีนาคม 2563

292 โต๏ะพบั 1,200.00                 1,200.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 30 มีนาคม 2563

293 พลาสิกใส 1,700.00                 1,700.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ยากตัซิงห๑ หจก. ยากตัซิงห๑ ราคาต ําสุด 30 มีนาคม 2563

294 ไม๎กวาดแขง็ 1,400.00                 1,400.00                 เฉพาะเจาะจง นายอดุม จ๏ะใจ นายอดุม จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 30 มีนาคม 2563

295 ผ๎าขนหนูหํอลูกประคบ 1,920.00                 1,920.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 30 มีนาคม 2563

296 จ๎างทําความสะอาด 70,494.00              70,494.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ ธรี เซอร๑วิส จํากดั บริษัท เชียงใหมํ ธรี เซอร๑วิส จํากดั ราคาต ําสุด 30 มีนาคม 2563

1 วัสดบริโภค 1,582.00                 1,582.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 102/253 3 เมษายน 2563

2 จ๎างเหมาทําป้าย 2,340.00                 2,340.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท ราคาต ําสุด 020/0968 3 เมษายน 2563

3 จ๎างเหมาติดต้ังปั้มสูบน้ํา 33,000.00              33,000.00               เฉพาะเจาะจง นาย อดุม จ๏ะใจ นาย อดุม จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 002/002 3 เมษายน 2563

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

5 จ๎างเหมาทําป้าย 1,430.00                 1,430.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท ราคาต ําสุด 020/0974 3 เมษายน 2563

6 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 27,000.00              27,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมเทค บริษัท เคมเทค ราคาต ําสุด 3 เมษายน 2563

7 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 203,019.00            203,019.00             เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด 3 เมษายน 2563
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8 ซํอมค.สํานักงาน 1,880.00                 1,880.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลเลอร๑ บริษทั ซิลเลอร๑ ราคาต ําสุด 3 เมษายน 2563

9 วัสดุคอมพวิเตอร๑ 3,797.00                 3,797.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6301292 3 เมษายน 2563

10 น้ํายาซักผ๎า 300,000.00            300,000.00             เฉพาะเจาะจง
บริษทั ลักค๑คลีนนิ งซัพพลาย 
จํากดั

บริษทั ลักค๑คลีนนิ งซัพพลาย 
จํากดั

ราคาต ําสุด 3 เมษายน 2563

11 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 64,200.00              64,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 3 เมษายน 2563

12 วัสดุงานบ๎านงานครัว 79,035.00              79,035.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางคลีน ร๎าน ลําปางคลีน ราคาต ําสุด 020/0966 3 เมษายน 2563

13 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 17,000.00              17,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอกซ๑ฟู้ด จํากดั บริษทั เอกซ๑ฟู้ด จํากดั ราคาต ําสุด 3 เมษายน 2563

14 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 76,000.00              76,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเค เมดิคอล จํากดั บริษัท ซีเค เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 3 เมษายน 2563

15 วัสดุเครื องแตํงกาย 34,320.00              34,320.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน กูเ๎กยีรติ ร๎าน กูเ๎กยีรติ ราคาต ําสุด 2/5 7 เมษายน 2563

16 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 171,200.00            171,200.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จํากดั บริษทั ไทยก๏อส จํากดั ราคาต ําสุด 7 เมษายน 2563

17 วัสดุสํานักงาน 2,200.00                 2,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6301353 7 เมษายน 2563

18 เครื องพนํยา 2,200.00                 2,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน พี.เค.เกษตรยนต๑ ร๎าน พี.เค.เกษตรยนต๑ ราคาต ําสุด 1/7 7 เมษายน 2563

19 วัสดุงานบ๎านงานครัว 11,100.00              11,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท พ ีแอนด๑ เค พลาสติกอนิดัสทรี บริษัท พ ีแอนด๑ เค พลาสติกอนิดัสทรี ราคาต ําสุด 3047 7 เมษายน 2563

20 วัสดุสํานักงาน 360.00                   360.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีอาร๑ซี ไทวัสดุ จํากดั บริษทั ซีอาร๑ซี ไทวัสดุ จํากดั ราคาต ําสุด LPAIF20030006662 7 เมษายน 2563

21 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 90,000.00              90,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6303-211 9 เมษายน 2563

22 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 14,000.00              14,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด 9 เมษายน 2563

23 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 93,240.00              93,240.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั ราคาต ําสุด 9 เมษายน 2563

24 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 16,500.00              16,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั วิสคอม เมดิคอล จํากดั บริษทั วิสคอม เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 9 เมษายน 2563

25 ครุภัณฑ๑คอมพวิเตอร๑ 286,000.00            286,000.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท สมาร๑ทโซลูขั น คอมพวืเตอร๑ 
จํากดั

บริษัท สมาร๑ทโซลูขั น คอมพวืเตอร๑ 
จํากดั

ราคาต ําสุด 9 เมษายน 2563

26 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 1,650.00                 1,650.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 077/3841 9 เมษายน 2563

27 วัสดุงานบ๎านงานครัว 1,310.00                 1,310.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั นครกโิล เซ็นเตอร๑ จํากดั บริษทั นครกโิล เซ็นเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด ORVC630408C50001 9 เมษายน 2563

28 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 92,750.00              92,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6304-0137 9 เมษายน 2563

29 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 91,725.00              91,725.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6304-0135 9 เมษายน 2563

30 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 90,000.00              90,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6303-217 9 เมษายน 2563

31 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 95,032.00              95,032.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด 9 เมษายน 2563

32 วัสดุงานบ๎านงานครัว 14,816.50              14,816.50               เฉพาะเจาะจง บริษัท อยัยาอนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั บริษัท อยัยาอนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IV6300597 9 เมษายน 2563
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33 วัสดุงานบ๎านงานครัว 9,754.00                 9,754.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 102/258-259 9 เมษายน 2563

34 วัสดุงานบ๎านงานครัว 12,070.00              12,070.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน เตียเฮํงฮง ร๎าน เตียเฮํงฮง ราคาต ําสุด 143/7114 9 เมษายน 2563

35 วัสดุสํานักงาน 38,337.00              38,337.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6301412 9 เมษายน 2563

36 ตรวจสภาพรถ 2138 200.00                   200.00                    เฉพาะเจาะจง สถานตรวจสภาพรถ ตันวิตรานนท๑ สถานตรวจสภาพรถ ตันวิตรานนท๑ ราคาต ําสุด 642/32072 9 เมษายน 2563

37 ยาบัญชยีาหลัก 71,600.00              71,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พาร๑ต๎าแลบ จํากดั บริษทั พาร๑ต๎าแลบ จํากดั ราคาต ําสุด 0040190 13 เมษายน 2563

38 ยาบัญชยีาหลัก 4,960.00                 4,960.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอเคมิดอลส๑ จํากดั บริษทั ทีโอเคมิดอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 6303/12680 13 เมษายน 2563

39 ยาบัญชยีาหลัก 2,380.00                 2,380.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลท๑ตี มี จํากดั บริษทั เฮลท๑ตี มี จํากดั ราคาต ําสุด 6300612 13 เมษายน 2563

40 ยาบัญชยีาหลัก 10,000.00              10,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรัลดครักเฮาส๑ จํากดั บริษัท เยนเนอรัลดครักเฮาส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 0442105 13 เมษายน 2563

41 ยาบัญชยีาหลัก 13,200.00              13,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถอินเตอร๑ แลบบอราทอรี ส๑ จํากัด บริษัท โอสถอินเตอร๑ แลบบอราทอรี ส๑ จํากัด ราคาต ําสุด 20BU07589 13 เมษายน 2563

42 ยาบัญชยีาหลัก 65,270.00              65,270.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เจเอส วิชชั น จํากดั บริษทั เจเอส วิชชั น จํากดั ราคาต ําสุด 100261796 13 เมษายน 2563

43 ยาบัญชยีาหลัก 186,000.00            186,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาติกา จํากดั บริษทั ฟาร๑มาติกา จํากดั ราคาต ําสุด 200407-107 13 เมษายน 2563

44 ยาบัญชยีาหลัก 36,199.30              36,199.30               เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 13 เมษายน 2563

45 ยาบัญชยีาหลัก 24,000.00              24,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค จํากดั บริษัท แอตแลนติค จํากดั ราคาต ําสุด 63009036 13 เมษายน 2563

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

47 ยาบัญชยีาหลัก 12,400.00              12,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทูเอน็ จํากดั บริษทั ทูเอน็ จํากดั ราคาต ําสุด V00000666 13 เมษายน 2563

48 ยาบัญชยีาหลัก 18,190.00              18,190.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอโรแคร๑ จํากดั บริษทั แอโรแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 0022885 13 เมษายน 2563

49 ยาบัญชยีาหลัก 12,000.00              12,000.00               เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ. ที. พ.ี อนิเตอร๑ เมดิคอล 
จํากดั

บริษัท เอ. ที. พ.ี อนิเตอร๑ เมดิคอล 
จํากดั

ราคาต ําสุด 63/288 13 เมษายน 2563

50 ยาบัญชยีาหลัก 53,000.00              53,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอล พ ีซัพพลาย จํากดั บริษทั แอล พ ีซัพพลาย จํากดั ราคาต ําสุด 63/016 13 เมษายน 2563

51 โลงเย็น 36,000.00              36,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน เจริญชยัเครื องเย็น ร๎าน เจริญชยัเครื องเย็น ราคาต ําสุด 13 เมษายน 2563

52 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 5,000.00                 5,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ลานนาอนิตรัส บริษทั ลานนาอนิตรัส ราคาต ําสุด 13 เมษายน 2563

53 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 90,000.00              90,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนต๑เมด จํากดั บริษทั เซนต๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด 13 เมษายน 2563

54 จ๎างเหมาทําความสะอาด 4,500.00                 4,500.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาว สุกญัญา นางสาว สุกญัญา ราคาต ําสุด 13 เมษายน 2563

55 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 85,000.00              85,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เสือป่าไอที จํากดั บริษทั เสือป่าไอที จํากดั ราคาต ําสุด IV0050635 13 เมษายน 2563

56 วัสดุสํานักงาน 4,000.00                 4,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล ราคาต ําสุด 6303-011 17 เมษายน 2563

57 วัสดุสํานักงาน 13,200.00              13,200.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล ราคาต ําสุด 17 เมษายน 2563
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58 วัสดุสํานักงาน 8,500.00                 8,500.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล ราคาต ําสุด 17 เมษายน 2563

59 วัสดุงานบ๎านงานครัว 9,785.00                 9,785.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เตียเฮํงอง ร๎าน เตียเฮํงอง ราคาต ําสุด 143/7115 17 เมษายน 2563

60 วัสดุงานบ๎านงานครัว 18,540.00              18,540.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางคลีน ร๎าน ลําปางคลีน ราคาต ําสุด 020/0971 17 เมษายน 2563

61 วัสดุสํานักงาน 312.00                   312.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 17 เมษายน 2563

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

63 วัสดุสํานักงาน 1,140.00                 1,140.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน น้ําดื มนิวสตาร๑ ร๎าน น้ําดื มนิวสตาร๑ ราคาต ําสุด 17 เมษายน 2563

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

65 จ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ 2,200.00                 2,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 17 เมษายน 2563

66 จ๎างเหมาทําตรายาง 390.00                   390.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รักกนัโฆษณา ร๎าน รักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 17 เมษายน 2563

67 จ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ 2,700.00                 2,700.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 17 เมษายน 2563

68 จ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ 12,600.00              12,600.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 17 เมษายน 2563

69 วัสดุสํานักงาน 46,000.00              46,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ. ที. พ.ี อนิเติร๑ เมดิคอล จํากดั บริษัท เอ. ที. พ.ี อนิเติร๑ เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 63/305 17 เมษายน 2563

70 วัสดุสํานักงาน 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน แมํวังเปเปอร๑ฟอร๑ม ร๎าน แมํวังเปเปอร๑ฟอร๑ม ราคาต ําสุด 034/63 17 เมษายน 2563

71 ครุภัณฑ๑การแพทย๑ 98,000.00              98,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โกลบอล เฮลต้ีแคร๑ จํากดั บริษทั โกลบอล เฮลต้ีแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 17 เมษายน 2563

72 ครุภัณฑ๑คอมพวิเตอร๑ 166,580.00            166,580.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท สมาร๑ทโซลูชั น คอมพวิเตอร๑ 
จํากดั

บริษัท สมาร๑ทโซลูชั น คอมพวิเตอร๑ 
จํากดั

ราคาต ําสุด 17 เมษายน 2563

73 จ๎างซํอม รถยนต๑ 6866 240.00                   240.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน สาธิตการยาง ร๎าน สาธิตการยาง ราคาต ําสุด 081/4028 17 เมษายน 2563

74 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 19,500.00              19,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั DKC เมดิคอส จํากดั บริษทั DKC เมดิคอส จํากดั ราคาต ําสุด IV6300129 17 เมษายน 2563

75 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 53,500.00              53,500.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV6304/0477 17 เมษายน 2563

76 ครุภัณฑ๑การแพทย๑ 12,500.00              12,500.00               เฉพาะเจาะจง หจก. เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ หจก. เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 21 เมษายน 2563

77 ค.สํานักงาน 27,150.00              27,150.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 21 เมษายน 2563

78 ครุภัณฑ๑การแพทย๑ 176,550.00            176,550.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั คิว.นิค จํากดั บริษทั คิว.นิค จํากดั ราคาต ําสุด 21 เมษายน 2563

79 ครุภัณฑ๑การแพทย๑ 34,000.00              34,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพร๑มเมดิคอล จํากดั บริษทั ไพร๑มเมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 21 เมษายน 2563

80 ครุภัณฑ๑การแพทย๑ 95,000.00              95,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮอสปิเทค โปร จํากดั บริษทั ฮอสปิเทค โปร จํากดั ราคาต ําสุด 21 เมษายน 2563

81 ครุภัณฑ๑การแพทย๑ 13,500.00              13,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีลเลอร๑ เมดิคอล จํากดั บริษทั ซีลเลอร๑ เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 21 เมษายน 2563

82 ครุภัณฑ๑การแพทย๑ 75,400.00              75,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ยู เมดิคอล จํากดั บริษทั เอน็ยู เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 21 เมษายน 2563
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83 จา๎งเหมาบริการพนักงานเกษตรพื้นฐาน 41,600.00              41,600.00               เฉพาะเจาะจง นาย ยศการ จินะการ นาย ยศการ จินะการ ราคาต ําสุด 21 เมษายน 2563

84 จ๎างย๎ายโทรศัพท๑ 1,177.00                 1,177.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จํากดั มหาชน บริษทั ทีโอที จํากดั มหาชน ราคาต ําสุด
B0005000738
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21 เมษายน 2563

85 จ๎างเหมาทําความสะอาด 8,662.00                 8,662.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ ธรี เซอร๑วิส จํากดั บริษัท เชียงใหมํ ธรี เซอร๑วิส จํากดั ราคาต ําสุด 21 เมษายน 2563

86 จ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ 129,000.00            129,000.00             เฉพาะเจาะจง ร๎าน ทองนํวมเซอร๑วิส ร๎าน ทองนํวมเซอร๑วิส ราคาต ําสุด 21 เมษายน 2563

87 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 23,000.00              23,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง(1992) จํากดั บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง(1992) จํากดั ราคาต ําสุด 21 เมษายน 2563

88 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC บริษทั CKC ราคาต ําสุด 21 เมษายน 2563

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

90 วัสดุทันตกรรม 1,180.00                 1,180.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี อาร๑ พ ีเด๎นท๑ จํากดั บริษทั วี อาร๑ พ ีเด๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 143030253 23 เมษายน 2563

91 วัสดุทันตกรรม 3,750.00                 3,750.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ จํากดั บริษทั เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ จํากดั ราคาต ําสุด BB256303/01228 23 เมษายน 2563

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

93 วัสดุงานบ๎านงานครัว 990.00                   990.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน เตียเฮํงอง ร๎าน เตียเฮํงอง ราคาต ําสุด 133/6650 23 เมษายน 2563

94 วัสดุเครื องแตํงกาย 12,960.00              12,960.00               เฉพาะเจาะจง หจก. ยากตัซิงห๑ หจก. ยากตัซิงห๑ ราคาต ําสุด 002/0092 23 เมษายน 2563

95 วัสดุงานบ๎านงานครัว 5,250.00                 5,250.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน พนิดา ร๎าน พนิดา ราคาต ําสุด 001/003 23 เมษายน 2563

96 วัสดุงานบ๎านงานครัว 4,600.00                 4,600.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ยากตัซิงห๑ หจก. ยากตัซิงห๑ ราคาต ําสุด 002/0091 23 เมษายน 2563

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

98 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 1,390.00                 1,390.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ช.เภสัช จํากดั บริษทั ช.เภสัช จํากดั ราคาต ําสุด 24 เมษายน 2563

99 จ๎างเหมาติดต้ังกระจก 103,500.00            103,500.00             เฉพาะเจาะจง ร๎าน ที อาร๑ กอํสร๎าง ร๎าน ที อาร๑ กอํสร๎าง ราคาต ําสุด 2/4 24 เมษายน 2563

100 จ๎างเหมาติดต้ังพดัลม 17,600.00              17,600.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน ที อาร๑ กอํสร๎าง ร๎าน ที อาร๑ กอํสร๎าง ราคาต ําสุด 1/2 24 เมษายน 2563

101 จ๎างเกมาเจาะบันได 11,100.00              11,100.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจริญกจิ ร๎าน ปัทมาเจริญกจิ ราคาต ําสุด 2/2 24 เมษายน 2563

102 จ๎างเหมาติดต้ังพดัลม 92,110.00              92,110.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน ที อาร๑ กอํสร๎าง ร๎าน ที อาร๑ กอํสร๎าง ราคาต ําสุด 2/5 24 เมษายน 2563

103 ซํอมค.ยานพาหนะ 7150 ลป 3,882.00                 3,882.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน โยธินดีเซล ร๎าน โยธินดีเซล ราคาต ําสุด 24 เมษายน 2563

104 ซํอม ค. การแพทย๑ 1,000.00                 1,000.00                 เฉพาะเจาะจง นาย สุทฺรัตน๑ นาย สุทฺรัตน๑ ราคาต ําสุด 24 เมษายน 2563

105 จ๎างเหมาทําป้าย 4,345.00                 4,345.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท ราคาต ําสุด 24 เมษายน 2563

106 จ๎างเหมาเจาะทํอน้ําทิ้ง 18,000.00              18,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจริญกจิ ร๎าน ปัทมาเจริญกจิ ราคาต ําสุด 24 เมษายน 2563

107 จ๎างติดต้ังโทรทัศน๑ 750.00                   750.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 24 เมษายน 2563
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108 จ๎างเหมาติดต้ังไฟฟา้ 11,977.00              11,977.00               เฉพาะเจาะจง หจก. วี อาร๑ สแตนดา หจก. วี อาร๑ สแตนดา ราคาต ําสุด 24 เมษายน 2563

109 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 19,080.00              19,080.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั ราคาต ําสุด 27 เมษายน 2563

110 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 18,630.00              18,630.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 เมษายน 2563

111 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 97,675.00              97,675.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 เมษายน 2563

112 จ๎างเหมาย๎ายแอร๑ 64,000.00              64,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 27 เมษายน 2563

113 จ๎างเหมาติต้ังระบบ 64,190.00              64,190.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 27 เมษายน 2563

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

115 ครุภัณฑ๑งานบา๎นงานครัว 50,400.00              50,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 27 เมษายน 2563

116 ยาบัญชยีาหลัก 70,480.00              70,480.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563

117 ยาบัญชยีาหลัก 199,956.26            199,956.26             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563

118 ยาบัญชยีาหลัก 7,200.00                 7,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จํากดั บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563

119 ยาบัญชยีาหลัก 29,061.20              29,061.20               เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563

120 ยาบัญชยีาหลัก 73,723.00              73,723.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เจเอส วิชชั น จํากดั บริษทั เจเอส วิชชั น จํากดั ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563

121 ยาบัญชยีาหลัก 15,000.00              15,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563

122 ยาบัญชยีาหลัก 5,700.00                 5,700.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พ ีจํากดั บริษทั เอฟ ซี พ ีจํากดั ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563

123 ยาบัญชยีาหลัก 108,198.40            108,198.40             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑โลจสิติกส๑ จํากดั บริษัท ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑โลจสิติกส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563

124 ยาบัญชยีาหลัก 34,000.00              34,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พาร๑ต๎าแลบ จํากดั บริษทั พาร๑ต๎าแลบ จํากดั ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563

125 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 3,300.00                 3,300.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563

126 วัสดุกอํสร๎าง 960.00                   960.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563

127 ครุภัณฑ๑การเกษตร 12,840.00              12,840.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางอนันตภัณฑ๑ ร๎าน ลําปางอนันตภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563

128 วัสดุงานบ๎านงานครัว 10,650.00              10,650.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563

129 ครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ 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 วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,800.00                 2,800.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563

132 วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,625.00                 2,625.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. โฟร๑สตาร๑ โอ เอ หจก. โฟร๑สตาร๑ โอ เอ ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563
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133 วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,860.00                 2,860.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั นครกโิล เซ็นเตอร๑ จํากดั บริษทั นครกโิล เซ็นเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563

134 ครุภัณฑ๑ไฟฟา้และวิทยุ 3,900.00                 3,900.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. กนัตินันต๑ เน็ทเวริด๑ หจก. กนัตินันต๑ เน็ทเวริด๑ ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563

135 วัสดุอื น 4,798.95                 4,798.95                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน บิ๊กฟลาวเวอร๑ ร๎าน บิ๊กฟลาวเวอร๑ ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563

136 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC ประเทศไทย จํากดั บริษทั MDC ประเทศไทย จํากดั ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563

137 วัสดุกอํสราง 4,835.00                 4,835.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 28 เมษายน 2563

138 วัสดุงานบ๎านงานครัว 1,630.00                 1,630.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ ีแอนด๑ เค พลาสติกอนิดัสทรี บริษัท พ ีแอนด๑ เค พลาสติกอนิดัสทรี ราคาต ําสุด 30 เมษายน 2563

139 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 4,800.00                 4,800.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 30 เมษายน 2563

140 จา๎งเหมาติดต้ังเครื องทําน้ําอุนํ 1,360.00                 1,360.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 30 เมษายน 2563

141 วัสดุสํานักงาน 660.00                   660.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีอาร๑ซี ไทวัสดุ จํากดั บริษทั ซีอาร๑ซี ไทวัสดุ จํากดั ราคาต ําสุด LPAIF20040008514 30 เมษายน 2563

142 วัสดุสํานักงาน 12,060.00              12,060.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากดั บริษทั สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากดั ราคาต ําสุด LQSA0045A-630427-
0039 30 เมษายน 2563

143 วัสดุสํานักงาน 87,515.00              87,515.00               เฉพาะเจาะจง หจก. ไทยทอยส๑ พเีพลิ เอ เอ หจก. ไทยทอยส๑ พเีพลิ เอ เอ ราคาต ําสุด 5/9 30 เมษายน 2563

144 วัสดุงานบ๎านงานครัว 11,100.00              11,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท พ ีแอนด๑ เค พลาสติกอนิดัสทรี บริษัท พ ีแอนด๑ เค พลาสติกอนิดัสทรี ราคาต ําสุด 30 เมษายน 2563

145 วัสดุสํานักงาน 21,800.00              21,800.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ๑ นางสาวกรรณิการ๑ ราคาต ําสุด 30 เมษายน 2563

146 วัสดุงานบ๎านงานครัว 18,000.00              18,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก. โฟร๑สตาร๑ โอ เอ หจก. โฟร๑สตาร๑ โอ เอ ราคาต ําสุด 30 เมษายน 2563

147 เครื องปรับอากาศ 32,000.00              32,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 30 เมษายน 2563

148 เครื องปรับอากาศ 34,500.00              34,500.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 30 เมษายน 2563

149 วัสดุสํานักงาน 7,110.00                 7,110.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 30 เมษายน 2563

1 จ๎างเหมาย๎ายเครื องปรับอากาศ 11,815.00              11,815.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน ทองนํวม ร๎าน ทองนํวม ราคาต ําสุด 2/2563 1 พฤษภาคม 2563

2 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 8,500.00                 8,500.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 1 พฤษภาคม 2563

3 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 63,200.00              63,200.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 1 พฤษภาคม 2563

4 วัสดุสํานักงาน 45,300.00              45,300.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 1 พฤษภาคม 2563

5 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 1,390.00                 1,390.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ช.เภสัช จํากดั บริษทั ช.เภสัช จํากดั ราคาต ําสุด 1 พฤษภาคม 2563

6 ถาํยเอกสาร 4,000.00                 4,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ตาหวานกอ็ปปี้ ร๎าน ตาหวานกอ็ปปี้ ราคาต ําสุด 1 พฤษภาคม 2563

7 วัสดุกอํสร๎าง 31,711.00              31,711.00               เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 147/7327 1 พฤษภาคม 2563

8 ขนม+น้ําผลไม๎ 2,980.00                 2,980.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 102/261 1 พฤษภาคม 2563
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9 ฟนัเทียม 59,920.00              59,920.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั ราคาต ําสุด cmbi-2003-
000037 1 พฤษภาคม 2563

10 กระป๋องพลาสติก 428.00                   428.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั นครกโิล เซ็นเตอร๑ จํากดั บริษทั นครกโิล เซ็นเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 1 พฤษภาคม 2563

11 เกา๎อีพ้นักพงิ 7,881.00                 7,881.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั นครกโิล เซ็นเตอร๑ จํากดั บริษทั นครกโิล เซ็นเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 1 พฤษภาคม 2563

12 ยาบัญชยีาหลัก 18,000.00              18,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร๑มํา บริษทั พรอส ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 2020041261 1 พฤษภาคม 2563

13 ยาบัญชยีาหลัก 87,115.20              87,115.20               เฉพาะเจาะจง บริษทั เกรทเตอร๑มายบาซิน จํากดั บริษทั เกรทเตอร๑มายบาซิน จํากดั ราคาต ําสุด 2020007924 1 พฤษภาคม 2563

14 ยาบัญชยีาหลัก 8,500.00                 8,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเนียนเคมิคอลส๑ จํากดั บริษทั ยูเนียนเคมิคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 6303522 1 พฤษภาคม 2563

15 ยาบัญชยีาหลัก 8,100.00                 8,100.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟารืมินํา จํากดั บริษทั ฟารืมินํา จํากดั ราคาต ําสุด 63332713/871 1 พฤษภาคม 2563

16 ยาบัญชยีาหลัก 18,125.80              18,125.80               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1165494135 1 พฤษภาคม 2563

17 ยาบัญชยีาหลัก 13,696.00              13,696.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอร๑โรแคร๑ จํากดั บริษทั แอร๑โรแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 0023175 1 พฤษภาคม 2563

18 ยาบัญชยีาหลัก 3,900.00                 3,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั ราคาต ําสุด TH6305/0259 1 พฤษภาคม 2563

19 ยาบัญชยีาหลัก 37,400.00              37,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั วี แอนด๑ วี จํากดั บริษทั วี แอนด๑ วี จํากดั ราคาต ําสุด 1 พฤษภาคม 2563

20 ยาบัญชยีาหลัก 186,000.00            186,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาดิกา๎ จํากดั บริษทั ฟาร๑มาดิกา๎ จํากดั ราคาต ําสุด 200428133 1 พฤษภาคม 2563

21 ยาบัญชยีาหลัก 13,600.00              13,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พาต๎าแลบ จํากดั บริษทั พาต๎าแลบ จํากดั ราคาต ําสุด 1 พฤษภาคม 2563

22 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 9,300.00                 9,300.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง(1992) สํานักงานใหญํ บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง(1992) สํานักงานใหญํ ราคาต ําสุด SC63050019 5 พฤษภาคม 2563

23 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 4,940.00                 4,940.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอททอน จํากดั บริษทั ไบโอคอททอน จํากดั ราคาต ําสุด IV20004788 7 พฤษภาคม 2563

24 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 5,457.00                 5,457.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเทปกาว จํากดั บริษทั ไทยเทปกาว จํากดั ราคาต ําสุด 7 พฤษภาคม 2563

25 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 27,000.00              27,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมเทค  เฮลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั เคมเทค  เฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 20-05-4803 7 พฤษภาคม 2563

26 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 28,160.00              28,160.00               เฉพาะเจาะจง หจก. วี อาร๑ พ ีเด๎นท๑ หจก. วี อาร๑ พ ีเด๎นท๑ ราคาต ําสุด 7 พฤษภาคม 2563

27 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 5,000.00                 5,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอนิดัสเตรียลแก๏ส จํากดั บริษัท ลานนาอนิดัสเตรียลแก๏ส จํากดั ราคาต ําสุด 7 พฤษภาคม 2563

28 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 99,600.00              99,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั บริษทั ดีไวซ๑ อนิโนเวชั น จํากดั ราคาต ําสุด IV6305-00069 7 พฤษภาคม 2563

29 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 9,420.00                 9,420.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ บริษทั ไอแคร๑ ราคาต ําสุด 7 พฤษภาคม 2563

30 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 14,400.00              14,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก. โฟว๑สตาร๑ โอเอ หจก. โฟว๑สตาร๑ โอเอ ราคาต ําสุด 158/001 7 พฤษภาคม 2563

31 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 8,292.50                 8,292.50                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร๏กซ๑เทรดด้ิง จํากดั บริษทั โอเร๏กซ๑เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 7 พฤษภาคม 2563

32 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 28,452.00              28,452.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด SM63/053164 7 พฤษภาคม 2563

33 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 11,900.00              11,900.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด 7 พฤษภาคม 2563
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34 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 11,000.00              11,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพรม๑ เมดิคอล จํากดั บริษทั ไพรม๑ เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด IV6305-5224 7 พฤษภาคม 2563

35 ยาบัญชยีาหลัก 34,000.00              34,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถอินเตอร๑แลบบอราทอรี ส๑ จํากัด บริษัท โอสถอินเตอร๑แลบบอราทอรี ส๑ จํากัด ราคาต ําสุด 20BU08779 7 พฤษภาคม 2563

36 ยาบัญชยีาหลัก 5,200.00                 5,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปแคร๑ ฟาร๑มาแลป จํากดั บริษัท แอปแคร๑ ฟาร๑มาแลป จํากดั ราคาต ําสุด 7 พฤษภาคม 2563

37 ยาบัญชยีาหลัก 4,576.00                 4,576.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 8100135182 7 พฤษภาคม 2563

38 ยาบัญชยีาหลัก 43,489.40              43,489.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020030649 7 พฤษภาคม 2563

39 ยาบัญชยีาหลัก 111,440.50            111,440.50             เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 1200503547 7 พฤษภาคม 2563

40 ยาบัญชยีาหลัก 32,615.00              32,615.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 7 พฤษภาคม 2563

41 ยาบัญชยีาหลัก 13,375.00              13,375.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จํากดั บริษทั เจ เอส วิชั น จํากดั ราคาต ําสุด 100263863 7 พฤษภาคม 2563

42 ยาบัญชยีาหลัก 12,840.00              12,840.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากดั บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 7 พฤษภาคม 2563

43 ยาบัญชยีาหลัก 7,645.00                 7,645.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด IV6317010 7 พฤษภาคม 2563

44 ยาบัญชยีาหลัก 143,702.91            143,702.91             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1165535298 7 พฤษภาคม 2563

45 ยาบัญชยีาหลัก 11,898.40              11,898.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑เภสัช จํากดั บริษทั สหแพทย๑เภสัช จํากดั ราคาต ําสุด 9110234268 7 พฤษภาคม 2563

46 ยาบัญชยีาหลัก 82,224.15              82,224.15               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 53316655885 7 พฤษภาคม 2563

47 ยาบัญชยีาหลัก 45,270.00              45,270.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จํากดั บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด S14/2010199 7 พฤษภาคม 2563

48 ยาบัญชยีาหลัก 13,600.00              13,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแมน ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ทีแมน ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 7 พฤษภาคม 2563

49 ยาบัญชยีาหลัก 2,400.00                 2,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ ีเอม็ แอล ฟาร๑มซูติคอลส๑ จํากดั บริษัท พ ีเอม็ แอล ฟาร๑มซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 7 พฤษภาคม 2563

50 ยาบัญชยีาหลัก 19,510.00              19,510.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิไฟว๑ฟาร๑มา จํากดั บริษทั เมดิไฟว๑ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 7 พฤษภาคม 2563

51 ยาบัญชยีาหลัก 42,714.40              42,714.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเอล็ เอช เทรดด้ิง บริษทั บีเอล็ เอช เทรดด้ิง ราคาต ําสุด 1063010116 7 พฤษภาคม 2563

52 ยาบัญชยีาหลัก 3,960.00                 3,960.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล บ ีเอส แลบบอเรเตอรี  จํากดั บริษัท แอล บ ีเอส แลบบอเรเตอรี  จํากดั ราคาต ําสุด 661809 7 พฤษภาคม 2563

53 ยาบัญชยีาหลัก 2,490.00                 2,490.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ จํากดั บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ จํากดั ราคาต ําสุด 7 พฤษภาคม 2563

54 ยาบัญชยีาหลัก 38,520.00              38,520.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีรอลส๑ ฟาร๑มาซูติคอล จํากดั บริษัท ฮีรอลส๑ ฟาร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 7 พฤษภาคม 2563

55 ยาบัญชยีาหลัก 11,700.00              11,700.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ส.เจริญเภสัช จํากดั บริษทั ส.เจริญเภสัช จํากดั ราคาต ําสุด 20SN12597 7 พฤษภาคม 2563

56 วัสดุสํานักงาน 20,000.00              20,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน แมํวังเปเปอร๑ฟอร๑ม ร๎าน แมํวังเปเปอร๑ฟอร๑ม ราคาต ําสุด MW63/037 7 พฤษภาคม 2563

57 เกา๎อีพ้นักพงิ 9,600.00                 9,600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด (มาหาชน) สํานักงานใหญํ บริษัท สยามโกลบอลเฮ๎าส๑ จํากัด (มาหาชน) สํานักงานใหญํ ราคาต ําสุด 7 พฤษภาคม 2563

58 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 90,000.00              90,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑ แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑ แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV 6305-132 8 พฤษภาคม 2563
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59 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 91,725.00              91,725.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6305-0504 8 พฤษภาคม 2563

60 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 24,500.00              24,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 6331725184 8 พฤษภาคม 2563

61 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 16,500.00              16,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โบโอเทคนิคัล จํากดั บริษทั โบโอเทคนิคัล จํากดั ราคาต ําสุด 8 พฤษภาคม 2563

62 จ๎างเหมา 3,850.00                 3,850.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจริฐกจิ ร๎าน ปัทมาเจริฐกจิ ราคาต ําสุด 2/10 8 พฤษภาคม 2563

63 จ๎างซํอมค. การแพทย๑ 850.00                   850.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามเดนท๑ จํากดั บริษทั สยามเดนท๑ จํากดั ราคาต ําสุด
TSD 
IV20040035

8 พฤษภาคม 2563

64 ครุภัณฑ๑งานบา๎นงานครัว 15,930.00              15,930.00               เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 080/3952 8 พฤษภาคม 2563

65 ครุภัณฑ๑โฆษณา 12,900.00              12,900.00               เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 080/3953 8 พฤษภาคม 2563

66 วัสดุอื น 2,600.00                 2,600.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 079/3950 8 พฤษภาคม 2563

67 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั บริษทั เมดีส อลัลายแอนซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 63/191 8 พฤษภาคม 2563

68 จ๎างถาํยเอกสาร 680.00                   680.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. เอส เทคนิค เซ๎นเตอร๑ หจก. เอส เทคนิค เซ๎นเตอร๑ ราคาต ําสุด 121/6015 8 พฤษภาคม 2563

69 สายลม 300.00                   300.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. เต็กหมง หจก. เต็กหมง ราคาต ําสุด 20V/05-130 8 พฤษภาคม 2563

70 ครุภัณฑ๑การสํานักงาน 27,150.00              27,150.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 517/25846 8 พฤษภาคม 2563

71 ปรับปรุงห๎องพเิศษ 172,700.00            172,700.00             เฉพาะเจาะจง ร๎าน ที อาร๑ กอํสร๎าง ร๎าน ที อาร๑ กอํสร๎าง ราคาต ําสุด 14 พฤษภาคม 2563

72 จ๎างกอํสร๎างอาหารเกบ็ของ 499,700.00            499,700.00             เฉพาะเจาะจง นายสมนึก ชุมํใจ นายสมนึก ชุมํใจ ราคาต ําสุด 14 พฤษภาคม 2563

73 ยาบัญชยีาหลัก 54,000.00              54,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1165565623 14 พฤษภาคม 2563

74 ครุภณฑ๑การแพทย๑ 75,400.00              75,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ยู เมดิคอล จํากดั บริษทั เอน็ยู เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 14 พฤษภาคม 2563

75 จ๎างปรุงอาหาร 99,400.00              99,400.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ราคาต ําสุด 14 พฤษภาคม 2563

76 จ๎างติดต้ังพดัลม 91,300.00              91,300.00               เฉพาะเจาะจง ร๎านอ ที อาร๑ กอํสร๎าง ร๎านอ ที อาร๑ กอํสร๎าง ราคาต ําสุด 14 พฤษภาคม 2563

77 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 7,000.00                 7,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. วี อาร๑ ซัพพอร๑ต หจก. วี อาร๑ ซัพพอร๑ต ราคาต ําสุด 631901 14 พฤษภาคม 2563

78 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 24,000.00              24,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท บเีวอร๑เมดิคอลอนิดรัสทร้ี จํากดั บริษัท บเีวอร๑เมดิคอลอนิดรัสทร้ี จํากดั ราคาต ําสุด 632817 14 พฤษภาคม 2563

79 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 21,000.00              21,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จํากดั บริษทั แอมเบสพลัส จํากดั ราคาต ําสุด AM6303/218 14 พฤษภาคม 2563

80 ป้าย 2,400.00                 2,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 15 พฤษภาคม 2563

81 จ๎างซํอมค.สํานักงาน 3,600.00                 3,600.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาแอร๑การไฟฟา้ ร๎าน รัษฎาแอร๑การไฟฟา้ ราคาต ําสุด 15 พฤษภาคม 2563

82 ต๎ูวางทีวี 2,400.00                 2,400.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 505/25235 15 พฤษภาคม 2563

83 โทรศัพท๑สํานักงาน 3,050.00                 3,050.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 15 พฤษภาคม 2563
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84 จ๎างปรับปรุงห๎องฉกุเฉนิ 85,000.00              85,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ราคาต ําสุด 15 พฤษภาคม 2563

85 จ๎างทําป้าย 4,635.00                 4,635.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เลเชอร๑ลําปางองิค๑เจท ร๎าน เลเชอร๑ลําปางองิค๑เจท ราคาต ําสุด 15 พฤษภาคม 2563

86 วัสดุอื น 1,000.00                 1,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน บิ๊กฟาวเวอร๑ ร๎าน บิ๊กฟาวเวอร๑ ราคาต ําสุด 2/3 15 พฤษภาคม 2563

87 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 68,500.00              68,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 19 พฤษภาคม 2563

88 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 45,233.00              45,233.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑ แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑ แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด 19 พฤษภาคม 2563

89 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 99,810.00              99,810.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 19 พฤษภาคม 2563

90 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 20,100.00              20,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 19 พฤษภาคม 2563

91 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 19,080.00              19,080.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั ราคาต ําสุด 19 พฤษภาคม 2563

92 วัสดุทันตกรรม 5,920.00                 5,920.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเอลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั โพสเอลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 19 พฤษภาคม 2563

93 วัสดุงานบ๎านงานครัว 11,553.00              11,553.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 102/261 19 พฤษภาคม 2563

94 วัสดุงานบ๎านงานครัว 11,910.00              11,910.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IV6300726 19 พฤษภาคม 2563

95 วัสดุงานบ๎านงานครัว 5,262.00                 5,262.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เตียเฮํงฮง ร๎าน เตียเฮํงฮง ราคาต ําสุด 143/7125-26 19 พฤษภาคม 2563

96 วัสดุงานบ๎านงานครัว 5,900.00                 5,900.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางคลีน ร๎าน ลําปางคลีน ราคาต ําสุด 020/0991 19 พฤษภาคม 2563

97 วัสดุสํานักงาน 36,112.00              36,112.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6301767 19 พฤษภาคม 2563

98 วัสดุคอมพวิเตอร๑ 10,700.00              10,700.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 19 พฤษภาคม 2563

99 วัสดุงานบ๎านงานครัว 1,504.00                 1,504.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ยากตัซิงห๑ หจก. ยากตัซิงห๑ ราคาต ําสุด 19 พฤษภาคม 2563

100 จ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ 650.00                   650.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 19 พฤษภาคม 2563

101 จ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ 450.00                   450.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 19 พฤษภาคม 2563

102 จ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ 3,400.00                 3,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 19 พฤษภาคม 2563

103 ตรวจเซ็คเครื องปรับอากาศ 600.00                   600.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน ทองนํวม ร๎าน ทองนํวม ราคาต ําสุด 19 พฤษภาคม 2563

104 วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,000.00                 2,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ไทยทอยส๑ พเิพลิ เอเอ หจก. ไทยทอยส๑ พเิพลิ เอเอ ราคาต ําสุด 5/12 19 พฤษภาคม 2563

105 วัสดุสํานักงาน 8,309.00                 8,309.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั นครกโิล เซ็นเตอร๑ จํากดั บริษทั นครกโิล เซ็นเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด ORVC630424C90001 19 พฤษภาคม 2563

106 วัสดุสํานักงาน 25,700.00              25,700.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน กรรณิการ๑ ค๎าไม๎ ร๎าน กรรณิการ๑ ค๎าไม๎ ราคาต ําสุด 006/034 19 พฤษภาคม 2563

107 จ๎างซํอมระบบไฟฟา้ 5,000.00                 5,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ทองนํวม ร๎าน ทองนํวม ราคาต ําสุด 20 พฤษภาคม 2563

108 จ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ 22,700.00              22,700.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 20 พฤษภาคม 2563
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109 จ๎างเหมาติดต้ังบานประตู 1,400.00                 1,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจริฐกจิ ร๎าน ปัทมาเจริฐกจิ ราคาต ําสุด 20 พฤษภาคม 2563

110 จ๎างซํอมต๎ูเหล็ก 200.00                   200.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 20 พฤษภาคม 2563

111 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 7,100.00                 7,100.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 20 พฤษภาคม 2563

112 จ๎างปรับปรุงเคาเตอร๑ 3,800.00                 3,800.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ราคาต ําสุด 21 พฤษภาคม 2563

113 อาหารเดือนมิถนุายน 470,580.00            470,580.00             เฉพาะเจาะจง นาย สมพล บารมีกลุ นาย สมพล บารมีกลุ ราคาต ําสุด 21 พฤษภาคม 2563

114 ครุภัณฑ๑คอมพวิเตอร๑ 38,900.00              38,900.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 21 พฤษภาคม 2563

115 จ๎างเหมาเดินสายไฟเบอร๑ 59,560.00              59,560.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 21 พฤษภาคม 2563

116 จ๎างซํอมแซมห๎องน้ํา 3,500.00                 3,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิ ร๎าน รินพลเจริญกจิ ราคาต ําสุด 21 พฤษภาคม 2563

117 จ๎างติดต้ังผ๎ามําน 12,700.00              12,700.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ราคาต ําสุด 21 พฤษภาคม 2563

118 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 1,450.00                 1,450.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสตรูเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด 21 พฤษภาคม 2563

119 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 3,500.00                 3,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน พรรษาเวชภัณฑ๑ ร๎าน พรรษาเวชภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 21 พฤษภาคม 2563

120 จ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ 3,600.00                 3,600.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 22 พฤษภาคม 2563

121 จ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ 2,400.00                 2,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร๑ ราคาต ําสุด 22 พฤษภาคม 2563

122 รีโมททีวี 360.00                   360.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 22 พฤษภาคม 2563

123 จ๎างปรับปรุงอาคารเกบ็ขยะ 96,100.00              96,100.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ราคาต ําสุด 25 พฤษภาคม 2563

124 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 2,200.00                 2,200.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 25 พฤษภาคม 2563

125 จ๎างซํอมปั้มน้ํา 1,300.00                 1,300.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน อเิล็กตรอนการไฟฟา้ ร๎าน อเิล็กตรอนการไฟฟา้ ราคาต ําสุด 25 พฤษภาคม 2563

126 จ๎างซํอมซาเล๎ง 100.00                   100.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน พบิูลการชาํง ร๎าน พบิูลการชาํง ราคาต ําสุด 25 พฤษภาคม 2563

127 จ๎างซํอมเครื องนึ ง 10,888.21              10,888.21               เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง(1992) สํานักงานใหญํ บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง(1992) สํานักงานใหญํ ราคาต ําสุด 25 พฤษภาคม 2563

128 วัสดุเครื องแตํงกาย 8,000.00                 8,000.00                 เฉพาะเจาะจง นาง ระวีวรรณ ฝ่าสายบัว นาง ระวีวรรณ ฝ่าสายบัว ราคาต ําสุด 26 พฤษภาคม 2563

129 วัสดุงานบ๎านงานครัว 22,200.00              22,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พแีอนด๑ บริษทั พแีอนด๑ ราคาต ําสุด 26 พฤษภาคม 2563

130 จ๎างติดต้ังห๎องเกบ็ของ 70,400.00              70,400.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิ ร๎าน รินพลเจริญกจิ ราคาต ําสุด 26 พฤษภาคม 2563

131 จ๎างติดต้ังประตู 7,500.00                 7,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิ ร๎าน รินพลเจริญกจิ ราคาต ําสุด 26 พฤษภาคม 2563

132 จ๎างติดต้ังผ๎ามําน 22,777.00              22,777.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

133 จ๎างตํอเติมตึกกรุณา 26,460.00              26,460.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิ ร๎าน รินพลเจริญกจิ ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563
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134 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 10,900.00              10,900.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

135 ยาบัญชยีาหลัก 109,250.00            109,250.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั วีแอนด๑วี จํากดั บริษทั วีแอนด๑วี จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

136 ยาบัญชยีาหลัก 15,194.00              15,194.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

137 ยาบัญชยีาหลัก 99,807.46              99,807.46               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

138 ยาบัญชยีาหลัก 2,440.80                 2,440.80                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแมน ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ทีแมน ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

139 ยาบัญชยีาหลัก 18,208.00              18,208.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

140 ยาบัญชยีาหลัก 50,052.40              50,052.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

141 ยาบัญชยีาหลัก 2,160.00                 2,160.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล บ ีเอส แลบบอเรเตอรี  จํากดั บริษัท แอล บ ีเอส แลบบอเรเตอรี  จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

142 ยาบัญชยีาหลัก 15,622.00              15,622.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั บีแอลฮัวลี จํากดั บริษทั บีแอลฮัวลี จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

143 ยาบัญชยีาหลัก 21,300.00              21,300.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนแมนู จํากดั บริษทั โมเดอนแมนู จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

144 ยาบัญชยีาหลัก 42,714.40              42,714.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเอล็ เอช เทรดด้ิง จํากดั บริษทั บีเอล็ เอช เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

145 ยาบัญชยีาหลัก 53,000.00              53,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พ ีเอส จํากดั บริษทั เอส พ ีเอส จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

146 ยาบัญชยีาหลัก 18,875.00              18,875.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

147 ยาบัญชยีาหลัก 8,690.00                 8,690.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

148 ยาบัญชยีาหลัก 8,280.00                 8,280.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว๎มังกร จํากดั บริษทั แกว๎มังกร จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

149 ยาบัญชยีาหลัก 7,900.00                 7,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมดฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรีเมดฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

150 ยาบัญชยีาหลัก 76,335.00              76,335.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ บริษทั เบอลินฟาร๑มาซูติคอลส๑ ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

151 ยาบัญชยีาหลัก 9,744.00                 9,744.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาดิกา๎ จํากดั บริษทั ฟาร๑มาดิกา๎ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

152 ยาบัญชยีาหลัก 27,270.00              27,270.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร๑มํา บริษทั พรอส ฟาร๑มํา ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

153 ยาบัญชยีาหลัก 19,747.00              19,747.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑โลจสิติกส๑ จํากดั บริษัท ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑โลจสิติกส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

154 ยาบัญชยีาหลัก 5,510.00                 5,510.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที พ ีดรักส๑ จํากดั บริษทั ที พ ีดรักส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

155 ยาบัญชยีาหลัก 6,640.00                 6,640.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากดั บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

156 ยาบัญชยีาหลัก 10,150.00              10,150.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท กลํุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด บริษัท กลํุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

157 ยาบัญชยีาหลัก 3,720.00                 3,720.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด๎า บริษทั ยูเมด๎า ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

158 ยาบัญชยีาหลัก 8,000.00                 8,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จํากดั บริษทั มาสุ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

159 ยาบัญชยีาหลัก 34,240.00              34,240.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีรอลส๑ ฟาร๑มาซูติคอล จํากดั บริษัท ฮีรอลส๑ ฟาร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

160 ยาบัญชยีาหลัก 31,126.30              31,126.30               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

161 ยาบัญชยีาหลัก 6,050.00                 6,050.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทย เอฟ ดี จํากดั บริษทั ไทย เอฟ ดี จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

162 ยาบัญชยีาหลัก 13,900.00              13,900.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนแมนู จํากดั บริษทั โมเดอนแมนู จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

163 ยาบัญชยีาหลัก 24,610.00              24,610.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากดั บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

164 ยาบัญชยีาหลัก 3,000.00                 3,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มินํา จํากดั บริษทั ฟาร๑มินํา จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

165 ยาบัญชยีาหลัก 4,800.00                 4,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

166 ยาบัญชยีาหลัก 51,750.00              51,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

167 จ๎างติดต้ังชัน้วางของ 7,500.00                 7,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจริญกจิ ร๎าน ปัทมาเจริญกจิ ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

168 วัสดุงานบ๎านงานครัว 34,650.00              34,650.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

169 จ๎างร้ือถอนหลังคม 32,760.00              32,760.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิ ร๎าน รินพลเจริญกจิ ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

170 จ๎างทําโครงเหล็ก 8,600.00                 8,600.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิ ร๎าน รินพลเจริญกจิ ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

171 แบตเตอรี 550.00                   550.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

172 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 3,000.00                 3,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จํากดั บริษทั เทคโนเมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

173 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 54,000.00              54,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมมานด๑ เทรดด้ิง จํากดั บริษทั คอมมานด๑ เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IN-202003001 27 พฤษภาคม 2563

174 เวชภัณฑ๑มิใชํยา 7,062.00                 7,062.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

175 จ๎างเหมา 20,600.00              20,600.00               เฉพาะเจาะจง นาย อดุม จ๏ะใจ นาย อดุม จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 2/30 27 พฤษภาคม 2563

176 จ๎างซํอม ค.ยานพาหนะ 1,300.00                 1,300.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน พบิูลการชาํง ร๎าน พบิูลการชาํง ราคาต ําสุด 1/5 27 พฤษภาคม 2563

177 เทป ขาวแดง 360.00                   360.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีอาร๑ซี ไทวัสดุ จํากดั บริษทั ซีอาร๑ซี ไทวัสดุ จํากดั ราคาต ําสุด
LPAIF20030006
662

27 พฤษภาคม 2563

178 จ๎างบํารุง ค.ยานาหนะ 2,639.69                 2,639.69                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต๎าลําปาง จํากดั บริษทั โตโยต๎าลําปาง จํากดั ราคาต ําสุด REP 20-00488 27 พฤษภาคม 2563

179 พลาสติกใส 1,026.00                 1,026.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั นครกโิล บริษทั นครกโิล ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

180 เครื องพนํยา 2,200.00                 2,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.เค. เกษตรยนต๑ บริษทั พี.เค. เกษตรยนต๑ ราคาต ําสุด 1/7 27 พฤษภาคม 2563

181 กญุแจบานเลื อน 190.00                   190.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน เกาะคาอลูมิเนียม ร๎าน เกาะคาอลูมิเนียม ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

182 วัสดุคอมพวิเตอร๑ 17,000.00              17,000.00               เฉพาะเจาะจง
บริษัท สมาร๑ทโซลูชั น คอมพวิเตอร๑ 
จํากดั

บริษัท สมาร๑ทโซลูชั น คอมพวิเตอร๑ 
จํากดั

ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

183 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 46,100.00              46,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร๑ บริษทั ทริมเมอร๑ ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563
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184 หมวกคลุมผม 850.00                   850.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั ราคาต ําสุด CMDM2002-007393 27 พฤษภาคม 2563

185 วัสดุทันตกรรม 2,250.00                 2,250.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ จํากดั บริษทั เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ จํากดั ราคาต ําสุด BB256303/00909 27 พฤษภาคม 2563

186 วัสดุทันตกรรม 8,100.00                 8,100.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท อดุม เมดิคอล อคิริปเม๎นท๑ จํากดั บริษัท อดุม เมดิคอล อคิริปเม๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

187 วัสดุทันตกรรม 7,383.00                 7,383.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5331284106 27 พฤษภาคม 2563

188 วัสดุทันตกรรม 10,900.00              10,900.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว๑ เด็นทลั อนิคอร๑ปอเรชั น จํากดั บริษัท ไดรว๑ เด็นทลั อนิคอร๑ปอเรชั น จํากดั ราคาต ําสุด 121518 27 พฤษภาคม 2563

189 วัสดุทันตกรรม 3,750.00                 3,750.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทันตสยาม จํากดั บริษทั ทันตสยาม จํากดั ราคาต ําสุด I.6303/0261 27 พฤษภาคม 2563

190 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 36,000.00              36,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูพี บริษทั ยูพี ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

191 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 24,500.00              24,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 433121905A 27 พฤษภาคม 2563

192 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 41,000.00              41,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

193 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 18,345.00              18,345.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

194 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 8,400.00                 8,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็ พ ีเมดกรุ๏ป จํากดั บริษทั เอม็ พ ีเมดกรุ๏ป จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

195 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 91,725.00              91,725.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

196 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 75,500.00              75,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากดั บริษทั ไบโอเซน จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

197 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 92,750.00              92,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

198 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 16,804.00              16,804.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

199 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 8,000.00                 8,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. โฟร๑สตาร๑ โอ เอ หจก. โฟร๑สตาร๑ โอ เอ ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

200 เครื องสแกน 25,000.00              25,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร๑ท โซลุชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั บริษัท สมาร๑ท โซลุชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

201 ฟนัเทียม 132,827.00            132,827.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั ราคาต ําสุด CMBI-2003-00478 27 พฤษภาคม 2563

202 วัสดุสํานักงาน 7,000.00                 7,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

203 ยาบัญชยีาหลัก 326,775.48            326,775.48             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

204 ยาบัญชยีาหลัก 6,050.00                 6,050.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั กองควบคุมวัตถเุสพติด บริษทั กองควบคุมวัตถเุสพติด ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

205 ยาบัญชยีาหลัก 87,300.00              87,300.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จํากดั บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

206 ยาบัญชยีาหลัก 474,827.90            474,827.90             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

207 ยาบัญชยีาหลัก 106,742.00            106,742.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

208 ยาบัญชยีาหลัก 379,645.43            379,645.43             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563
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209 ยาบัญชยีาหลัก 15,793.20              15,793.20               เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร็ทเตอร๑มายบาซิน จํากดั บริษทั เกร็ทเตอร๑มายบาซิน จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

210 ยาบัญชยีาหลัก 137,400.00            137,400.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนฟาร๑มา จํากดั บริษทั โมเดอนฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

211 ยาบัญชยีาหลัก 487,466.48            487,466.48             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

212 ยาบัญชยีาหลัก 460,987.05            460,987.05             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

213 ยาบัญชยีาหลัก 79,260.00              79,260.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

214 ยาบัญชยีาหลัก 79,260.00              79,260.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

215 ยาบัญชยีาหลัก 192,998.00            192,998.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

216 ยาบัญชยีาหลัก 80,057.40              80,057.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชชั น จํากดั บริษทั เจ เอส วิชชั น จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

217 ยาบัญชยีาหลัก 200,282.60            200,282.60             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

218 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 58,940.00              58,940.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง(๑๙๙๒) จํากดั บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง(๑๙๙๒) จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

219 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 160,000.00            160,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั สโปโรเมท จํากดั บริษทั สโปโรเมท จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

220 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 24,800.00              24,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดัด บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดัด ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

221 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 1,445.00                 1,445.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร๑มาซูติคอล จํากดั บริษัท ฮีลลอล ฟาร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

222 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 2,500.00                 2,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพร๑มเมดิคอล จํากดั บริษทั ไพร๑มเมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

223 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 75,000.00              75,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิเตอร๑ เนชั นเนล หจก. อนิเตอร๑ เนชั นเนล ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

224 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 24,100.00              24,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั อสิโก ๎จํากดั บริษทั อสิโก ๎จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

225 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 40,660.00              40,660.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั สามเอม็ จํากดั บริษทั สามเอม็ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

226 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 47,957.40              47,957.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ จํากดั บริษทั โอเร็กซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

227 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 74,800.00              74,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเวอร๑ จํากดั บริษทั บีเวอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

228 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 94,139.00              94,139.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

229 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 33,750.00              33,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ็ส จํากดั บริษทั ไทยกอ็ส จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

230 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 28,160.00              28,160.00               เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร๑พเีด๎นท๑ จํากดั หจก. วีอาร๑พเีด๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

231 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 17,100.00              17,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากดั บริษทั ไบโอคอทตอน จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

232 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 208,500.20            208,500.20             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

233 จ๎างเหมาผ๎ูชวํยเหลือ 51,060.00              51,060.00               เฉพาะเจาะจง นางปัฐ๑ณัฐผุสดี  ฝ้ันขติิ นางปัฐ๑ณัฐผุสดี  ฝ้ันขติิ ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563
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234 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 21,000.00              21,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็ดีซี จํากดั บริษทั เอม็ดีซี จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

235 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 86,320.00              86,320.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

236 ชดุเครื องมือผําตัด 360,000.00            360,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็ดีซี จํากดั บริษทั เอม็ดีซี จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

237 ซํอมค.ไฟฟา้และวิทยุ 24,520.00              24,520.00               เฉพาะเจาะจง หจก. กนัตินันท๑ เน็ทเวิร๑ด หจก. กนัตินันท๑ เน็ทเวิร๑ด ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

238 ครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ 132,800.00            132,800.00             เฉพาะเจาะจง หจก. กนัตินันท๑ เน็ทเวิร๑ด หจก. กนัตินันท๑ เน็ทเวิร๑ด ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

239 ยาบัญชยีาหลัก 288,820.00            288,820.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอลอินดัสตรี จํากัด บริษัท เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอลอินดัสตรี จํากัด ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

240 ยาบัญชยีาหลัก 11,334.40              11,334.40               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑โลจสิติกส๑ จํากดั บริษัท ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑โลจสิติกส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

241 ยาบัญชยีาหลัก 254,800.00            254,800.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั วี แอนด๑ วี จํากดั บริษทั วี แอนด๑ วี จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

242 ยาบัญชยีาหลัก 42,000.00              42,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จํากดั บริษทั มาสุ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

243 ยาบัญชยีาหลัก 38,831.80              38,831.80               เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

244 ยาบัญชยีาหลัก 43,806.20              43,806.20               เฉพาะเจาะจง บริษทั โพส๑ท๑เฮลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั โพส๑ท๑เฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

245 ยาบัญชยีาหลัก 100,884.22            100,884.22             เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ จํากดั บริษทั สหแพทย๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

246 ยาบัญชยีาหลัก 25,474.40              25,474.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากดั บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

247 ยาบัญชยีาหลัก 10,120.00              10,120.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

248 ยาบัญชยีาหลัก 21,428.80              21,428.80               เฉพาะเจาะจง บรัษทั ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั บรัษทั ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

249 ยาบัญชยีาหลัก 25,400.00              25,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว๎มังกรเภสัช จํากดั บริษทั แกว๎มังกรเภสัช จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

250 ยาบัญชยีาหลัก 122,250.00            122,250.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จํากดั บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

251 ยาบัญชยีาหลัก 7,750.00                 7,750.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอน็บ ีลาบอราตอรี  จํากดั บริษัท เอเอน็บ ีลาบอราตอรี  จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

252 ยาบัญชยีาหลัก 97,177.40              97,177.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั บี เอล็ เอช เทรดด้ิง จํากดั บริษทั บี เอล็ เอช เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

253 ยาบัญชยีาหลัก 241,772.00            241,772.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร๑มา จํากดั บริษทั พรอส ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

254 ยาบัญชยีาหลัก 25,200.00              25,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พ ีจํากดั บริษทั เอฟ ซี พ ีจํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

255 ยาบัญชยีาหลัก 16,400.00              16,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิไฟว๑ ฟาร๑มา จํากดั บริษทั เมดิไฟว๑ ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

256 ยาบัญชยีาหลัก 58,567.80              58,567.80               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรีเมด ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

257 ยาบัญชยีาหลัก 4,400.00                 4,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอนติเนนทัลฟาร๑ท จํากดั บริษทั คอนติเนนทัลฟาร๑ท จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

258 ซํอมเครื องชวํยหายใจ 15,000.00              15,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดัด บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดัด ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563
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259 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 550.00                   550.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

260 วัสดุกอํสร๎าง 4,000.00                 4,000.00                 เฉพาะเจาะจง นาย ภัคธวัช  บุพชาติ นาย ภัคธวัช  บุพชาติ ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

261 จ๎างเหมาขนย๎ายของ 17,500.00              17,500.00               เฉพาะเจาะจง นาย รติวัชร๑  แกว๎วารี นาย รติวัชร๑  แกว๎วารี ราคาต ําสุด 001/003 27 พฤษภาคม 2563

262 จ๎างเปลี ยนน้ํามันเครื อง 32,100.00              32,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ จํากดั บริษทั ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

263 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 7,490.00                 7,490.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาแกส็อนิตรัสกตรี จํากดั บริษัท ลานนาแกส็อนิตรัสกตรี จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

264 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 9,600.00                 9,600.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

265 จ๎างปรับปรุงมุง๎ลวด 13,840.00              13,840.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

266 วัสดุสํานักงาน 11,400.00              11,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

267 จ๎างทําป้าย 3,870.00                 3,870.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

268 จ๎างติดต้ังกรอบประตู 1,200.00                 1,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจริญกจิกอํสร๎าง ร๎าน ปัทมาเจริญกจิกอํสร๎าง ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

269 จ๎างปรับปรุง ICU 1,800.00                 1,800.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

270 อาหาร เดือน เมษายน 483,550.00            483,550.00             เฉพาะเจาะจง นายสมพล บารีกลุ นายสมพล บารีกลุ ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

271 ยาบัญชยีาหลัก 30,050.00              30,050.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ที พ ีดรักส๑ จํากดั บริษทั ที พ ีดรักส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

272 ยาบัญชยีาหลัก 153,100.00            153,100.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั พาร๑ตาแลบ จํากดั บริษทั พาร๑ตาแลบ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

273 ยาบัญชยีาหลัก 41,120.00              41,120.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาดิกา จํากดั บริษทั ฟาร๑มาดิกา จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

274 ยาบัญชยีาหลัก 18,510.40              18,510.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั บริษทั อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

275 ยาบัญชยีาหลัก 49,220.00              49,220.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากดั บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

276 ยาบัญชยีาหลัก 24,000.00              24,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสมํา เทรดด้ิง จํากดั บริษทั คอสมํา เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

277 ยาบัญชยีาหลัก 3,000.00                 3,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั มิลาโน จํากดั บริษทั มิลาโน จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

278 ยาบัญชยีาหลัก 23,300.00              23,300.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนเมนู จํากดั บริษทั โมเดอนเมนู จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

279 ยาบัญชยีาหลัก 87,200.00              87,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

280 ยาบัญชยีาหลัก 35,100.00              35,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จํากดั บริษทั ไบโอจีนีเทค จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

281 ยาบัญชยีาหลัก 10,350.00              10,350.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

282 ยาบัญชยีาหลัก 3,350.00                 3,350.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มําแลนด๑ จํากดั บริษทั ฟาร๑มําแลนด๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

283 ยาบัญชยีาหลัก 115,450.00            115,450.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ จํากดั บริษทั เมดไลน๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563
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284 ยาบัญชยีาหลัก 10,000.00              10,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด๎า จํากดั บริษทั ยูเมด๎า จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

285 ยาบัญชยีาหลัก 6,500.00                 6,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาร๑ตาแลบ จํากดั บริษทั พาร๑ตาแลบ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

286 ยาบัญชยีาหลัก 3,424.00                 3,424.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีแอลฮัว จํากดั บริษทั บีแอลฮัว จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

287 ยาบัญชยีาหลัก 84,744.00              84,744.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีรอลส๑ จํากดั บริษทั ฮีรอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

288 ยาบัญชยีาหลัก 20,400.00              20,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

289 จ๎างติดต้ัง สาย LAN 220,000.00            220,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

290 จ๎างตรวจวิเคราะห๑น้ํา 2,950.00                 2,950.00                 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

291 นมผง 1,075.00                 1,075.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

292 โต๏ะพบั 1,200.00                 1,200.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

293 พลาสิกใส 1,700.00                 1,700.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ยากตัซิงห๑ หจก. ยากตัซิงห๑ ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

294 ไม๎กวาดแขง็ 1,400.00                 1,400.00                 เฉพาะเจาะจง นายอดุม จ๏ะใจ นายอดุม จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

295 ผ๎าขนหนูหํอลูกประคบ 1,920.00                 1,920.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

296 จ๎างทําความสะอาด 70,494.00              70,494.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ ธรี เซอร๑วิส จํากดั บริษัท เชียงใหมํ ธรี เซอร๑วิส จํากดั ราคาต ําสุด 27 พฤษภาคม 2563

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

1 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 53,000.00              53,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6306-0402 1 มิถนุายน 2563

2 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 90,000.00              90,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV 6306-115 1 มิถนุายน 2563

3 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 86,200.00              86,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 1 มิถนุายน 2563

4 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 44,500.00              44,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ําสุด 5331853713A 1 มิถนุายน 2563

5 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 15,800.00              15,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั ราคาต ําสุด D63-00936 1 มิถนุายน 2563

6 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 91,725.00              91,725.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6306-0453 1 มิถนุายน 2563

7 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 14,260.00              14,260.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV 6306-0614 1 มิถนุายน 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
โรงพยาบาลเกาะคา



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ
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เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
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เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

8 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 9,300.00                 9,300.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากดั บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากดั ราคาต ําสุด INV63060057 1 มิถนุายน 2563

9 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 90,000.00              90,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV 6306-113 1 มิถนุายน 2563

10 วัสดุทันตกรรม 2,118.60                 2,118.60                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ําสุด 1 มิถนุายน 2563

11 ฟนัเทียม 11,170.00              11,170.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั ราคาต ําสุด 1 มิถนุายน 2563

12 วัสดุกอํสร๎าง 1,150.00                 1,150.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เต๏กมง หจก. เต๏กมง ราคาต ําสุด 1 มิถนุายน 2563

13 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 9,600.00                 9,600.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 1 มิถนุายน 2563

14 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 133,700.00            133,700.00             เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาแอร๑การไฟฟา้ ร๎าน รัษฎาแอร๑การไฟฟา้ ราคาต ําสุด 1 มิถนุายน 2563

15 จ๎างทําป้าย 360.00                   360.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รักกนัโฆษณา ร๎าน รักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 1 มิถนุายน 2563

16 สต๊ิกเกอร๑ 1,200.00                 1,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน กําแพงเพชร เซอร๑วิส ร๎าน กําแพงเพชร เซอร๑วิส ราคาต ําสุด KS07/0310 1 มิถนุายน 2563

17 ชัน้ใสํเอกสาร 1,260.00                 1,260.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 1 มิถนุายน 2563

18 น้ําดื ม 2,003.00                 2,003.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน น้ําดื มนิวสตาร๑ ร๎าน น้ําดื มนิวสตาร๑ ราคาต ําสุด 1 มิถนุายน 2563

19 จ๎างบํารุงรักษารถยนต๑  5954 1,605.00                 1,605.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน โยธินดีเซล ร๎าน โยธินดีเซล ราคาต ําสุด 154/7697 1 มิถนุายน 2563

20 จ๎างบํารุงรักษารถยนต๑  5954 3,047.50                 3,047.50                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน โยธินดีเซล ร๎าน โยธินดีเซล ราคาต ําสุด 154/7698 1 มิถนุายน 2563

21 จ๎างซํอมเครื องนึ ง 21,315.00              21,315.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิโฟ เมดิคอล จํากดั บริษทั อนิโฟ เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 4 มิถนุายน 2563

22 จ๎างซํอมซิลซองแบบอัตโนมัติ 5,050.00                 5,050.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิโฟ เมดิคอล จํากดั บริษทั อนิโฟ เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 2020-0538 4 มิถนุายน 2563

23 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 17,820.00              17,820.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั ราคาต ําสุด 4 มิถนุายน 2563

24 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 9,000.00                 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซนต๑เมด จํากดั บริษทั เซนต๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด SMCC630600177 4 มิถนุายน 2563

25 จ๎างเหมาบํารุงรักษาลิฟท๑ 51,360.00              51,360.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ แอนด๑ เครน จํากดั บริษัท ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ แอนด๑ เครน จํากดั ราคาต ําสุด 4 มิถนุายน 2563

26 ต๎ูเอกสาร 2 ชัน้ 3,500.00                 3,500.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 519/25924 4 มิถนุายน 2563

27 จ๎างซํอมมอเตอร๑ปั้มน้ํา 3,500.00                 3,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต วงศ๑คําต๎ุย นายประกาศิต วงศ๑คําต๎ุย ราคาต ําสุด 3/10 4 มิถนุายน 2563

28 วัสดุคอมพวิเตอร๑ 650.00                   650.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6302081 4 มิถนุายน 2563

29 มอเตอร๑กลับสําย 642.00                   642.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั ชมุพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากดั บริษทั ชมุพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากดั ราคาต ําสุด 16/0779 4 มิถนุายน 2563



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
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30 จ๎างซํอมครุภัณฑ๑อื น 3,500.00                 3,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต วงศ๑คําต๎ุย นายประกาศิต วงศ๑คําต๎ุย ราคาต ําสุด 3/10 4 มิถนุายน 2563

31 จ๎างซํอมต๎ูเกบ็เลือด 400.00                   400.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. ต้ังไฮ๎ง๎วน หจก. ต้ังไฮ๎ง๎วน ราคาต ําสุด 4 มิถนุายน 2563

32 ต๎ูเกบ็สิ งตรวจ 43,000.00              43,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก. เขลางค๑เม็ททอล หจก. เขลางค๑เม็ททอล ราคาต ําสุด K63-01/0000 4 มิถนุายน 2563

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

34 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 2,500.00                 2,500.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 082/4074 4 มิถนุายน 2563

35 จ๎างเหมาเทฝาทํอ 2,800.00                 2,800.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ที อาร๑ กอํสร๎าง ร๎าน ที อาร๑ กอํสร๎าง ราคาต ําสุด 2/10 5 มิถนุายน 2563

36 หลอดไฟ 3,325.00                 3,325.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไฟออริต้ี บริษทั ไฟออริต้ี ราคาต ําสุด 5 มิถนุายน 2563

37 จ๎างซํอมไมโครเวฟ 400.00                   400.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั ชมุพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากดั บริษทั ชมุพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากดั ราคาต ําสุด 128/6396 5 มิถนุายน 2563

38 จ๎างซํอมไมโครเวฟ 650.00                   650.00                    เฉพาะเจาะจง บริษทั ชมุพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากดั บริษทั ชมุพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากดั ราคาต ําสุด 5 มิถนุายน 2563

39 วัสดุงานบ๎านงานครัว 6,912.00                 6,912.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 3/10 5 มิถนุายน 2563

40 จ๎างปรับปรุงระบบน้ําเสีย 5,300.00                 5,300.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจริฐกจิ ร๎าน ปัทมาเจริฐกจิ ราคาต ําสุด 5 มิถนุายน 2563

41 จ๎างเหมา 14,000.00              14,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอภิเดช  ปานันท๑ นายอภิเดช  ปานันท๑ ราคาต ําสุด 2/10 5 มิถนุายน 2563

42 จ๎างเหมาเครื องล๎างหลอดลม 6,650.00                 6,650.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพ ออริต้ี แคร๑ โปรดักส๑ จํากดั บริษัท ไพ ออริต้ี แคร๑ โปรดักส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 5 มิถนุายน 2563

43 จ๎างเหมาทําป้าย 5,789.00                 5,789.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เลเชอร๑ลําปางองิค๑เจ็ท ร๎าน เลเชอร๑ลําปางองิค๑เจ็ท ราคาต ําสุด 021/1038 5 มิถนุายน 2563

44 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 29,700.00              29,700.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั ราคาต ําสุด 6306084 8 มิถนุายน 2563

45 ไม๎กวาดแขง็ 700.00                   700.00                    เฉพาะเจาะจง นายเสริฐ กานัน นายเสริฐ กานัน ราคาต ําสุด 8 มิถนุายน 2563

46 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 1,615.00                 1,615.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสตูรเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสตูรเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด 8 มิถนุายน 2563

47 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 8 มิถนุายน 2563

48 ซํอมครุภัณฑ๑สํานักงาน 4,200.00                 4,200.00                 เฉพาะเจาะจง นายกติิพงศ๑ ธรรมจักษ๑ นายกติิพงศ๑ ธรรมจักษ๑ ราคาต ําสุด 1/1 8 มิถนุายน 2563

49 วัสดุอื น 410.00                   410.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ๑ (เกาะคา) ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ๑ (เกาะคา) ราคาต ําสุด 049/2447 9 มิถนุายน 2563

50 บัตรคิวสีฟา้/สีขาว 1,900.00                 1,900.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. อาร๑เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก. อาร๑เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 102/5079 9 มิถนุายน 2563

51 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC บริษทั MDC ราคาต ําสุด 10 มิถนุายน 2563
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52 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 10,000.00              10,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอนิดรัสเตรีย แก๏ส จํากดั บริษัท ลานนาอนิดรัสเตรีย แก๏ส จํากดั ราคาต ําสุด 10 มิถนุายน 2563

53 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 56,160.00              56,160.00               เฉพาะเจาะจง หจก. พรรษาเวชภัณฑ๑ หจก. พรรษาเวชภัณฑ๑ ราคาต ําสุด IV6306-005 10 มิถนุายน 2563

54 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 16,478.00              16,478.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็ก เทรดด้ิง จํากดั บริษทั โอเร็ก เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 630602646 10 มิถนุายน 2563

55 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 5,000.00                 5,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอททอน จํากดั บริษทั ไบโอคอททอน จํากดั ราคาต ําสุด IV20008485 10 มิถนุายน 2563

56 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 11,060.00              11,060.00               เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร๑ ซัตพอร๑ต หจก. วีอาร๑ ซัตพอร๑ต ราคาต ําสุด 633170 10 มิถนุายน 2563

57 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 3,118.00                 3,118.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสตูรเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสตูรเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด ILV6304/0563 10 มิถนุายน 2563

58 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 95,123.00              95,123.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ําสุด 5331880846 10 มิถนุายน 2563

59 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 13,015.00              13,015.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด 10 มิถนุายน 2563

60 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 24,048.25              24,048.25               เฉพาะเจาะจง บริษทั 3 เอม็ บริษทั 3 เอม็ ราคาต ําสุด 10 มิถนุายน 2563

61 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 140,006.30            140,006.30             เฉพาะเจาะจง บริษทั จอนห๑สันแอนด๑จอนห๑สัน บริษทั จอนห๑สันแอนด๑จอนห๑สัน ราคาต ําสุด 9755106689 10 มิถนุายน 2563

62 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 23,450.00              23,450.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพเีค บริษทั เคพเีค ราคาต ําสุด 10 มิถนุายน 2563

63 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 6,200.00                 6,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัตน๑การชําง(1992) จํากดั บริษัท นําวิวัตน๑การชําง(1992) จํากดั ราคาต ําสุด SC63060135 10 มิถนุายน 2563

64 วัสดุงานบ๎านงานครัว 12,964.50              12,964.50               เฉพาะเจาะจง บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IV6300825 10 มิถนุายน 2563

65 วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,940.00                 2,940.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางคลีน ร๎าน ลําปางคลีน ราคาต ําสุด 021/1008 10 มิถนุายน 2563

66 วัสดุคอมพวิเตอร๑ 2,556.00                 2,556.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6302128 10 มิถนุายน 2563

67 วัสดุงานบ๎านงานครัว 8,454.00                 8,454.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 102/265-267 10 มิถนุายน 2563

68 วัสดุงานบ๎านงานครัว 4,120.00                 4,120.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เตียเฮงฮง ร๎าน เตียเฮงฮง ราคาต ําสุด 143/7131 10 มิถนุายน 2563

69 วัสดุสํานักงาน 36,204.00              36,204.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6302126 10 มิถนุายน 2563

70 จ๎างซํอมมอเตอร๑ระบายอากาศ 12,000.00              12,000.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ราคาต ําสุด 12 มิถนุายน 2563

71 สต๊ิกเกอร๑ 2,500.00                 2,500.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาวชชิาณัฐ สุธรรม นางสาวชชิาณัฐ สุธรรม ราคาต ําสุด 2/2 12 มิถนุายน 2563

72 จ๎างซํอม 100.00                   100.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ๑ (เกาะคา) ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ๑ (เกาะคา) ราคาต ําสุด 048/2365 12 มิถนุายน 2563

73 วัสดุกอํสร๎าง 250.00                   250.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ๑ (เกาะคา) ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ๑ (เกาะคา) ราคาต ําสุด 048/2382 12 มิถนุายน 2563
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74 จ๎างทําป้าย 300.00                   300.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน เลเชอร๑ลําปางองิค๑เจ็ท ร๎าน เลเชอร๑ลําปางองิค๑เจ็ท ราคาต ําสุด 12 มิถนุายน 2563

75 เครื อง 1,200.00                 1,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อลัเจนเทค จํากดั บริษทั อลัเจนเทค จํากดั ราคาต ําสุด CL2005001 12 มิถนุายน 2563

76 ซํอมกญุแจโต๏ะทํางาน 470.00                   470.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน มรรคกญุแจ ร๎าน มรรคกญุแจ ราคาต ําสุด 1/7 12 มิถนุายน 2563

77 แจกนั 300.00                   300.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน ป้าจันทร๑ เซรามิค ร๎าน ป้าจันทร๑ เซรามิค ราคาต ําสุด 026/1299 12 มิถนุายน 2563

78  วัสดุสํานักงาน 250.00                   250.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน เฮียงบรรณกจิ ร๎าน เฮียงบรรณกจิ ราคาต ําสุด 026/1299 12 มิถนุายน 2563

79 จ๎างเหมาปรับปรุงอาคาร 165,000.00            165,000.00             เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิ ร๎าน รินพลเจริญกจิ ราคาต ําสุด 12 มิถนุายน 2563

80 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 9,720.00                 9,720.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั ราคาต ําสุด 6306133 15 มิถนุายน 2563

81 เกา๎อีพ้นักพงิหยกสีขาว 7,668.00                 7,668.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั นครกโิล เซ็นเตอร๑ จํากดั บริษทั นครกโิล เซ็นเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 15 มิถนุายน 2563

82 หัว lan cat 5 390.00                   390.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. เดสก๑ทอป คอมพวิเตอร๑ หจก. เดสก๑ทอป คอมพวิเตอร๑ ราคาต ําสุด 00016306000075 15 มิถนุายน 2563

83 วัสดุเกษตร 6,050.00                 6,050.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน สวนเขลางค๑ทองพนัธ๑ไม๎ ร๎าน สวนเขลางค๑ทองพนัธ๑ไม๎ ราคาต ําสุด 009/0409 15 มิถนุายน 2563

84 วัสดุสํานักงาน 14,380.00              14,380.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6302127 15 มิถนุายน 2563

85 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 19,500.00              19,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด IV6300182 15 มิถนุายน 2563

86 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 23,968.00              23,968.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 15 มิถนุายน 2563

87 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 25,710.00              25,710.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟวิเจอร๑ เมดิคอล จํากดั บริษทั ฟวิเจอร๑ เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 15 มิถนุายน 2563

88 วัสดุกอํสร๎าง 3,175.00                 3,175.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง หจก. ลําปางชยัยากอํสร๎าง ราคาต ําสุด 139/6924 15 มิถนุายน 2563

89 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 14,000.00              14,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด 17 มิถนุายน 2563

90 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 91,299.00              91,299.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV 6306-0703 17 มิถนุายน 2563

91 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 90,000.00              90,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด 17 มิถนุายน 2563

92 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 75,500.00              75,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากดั บริษทั ไบโอเซน จํากดั ราคาต ําสุด 17 มิถนุายน 2563

93 สวิทย๑ลูกลอย 21,400.00              21,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เวสวอเตอร๑ เอน็จิเนียริ ง เซอร๑วิส บริษัท เวสวอเตอร๑ เอน็จิเนียริ ง เซอร๑วิส ราคาต ําสุด 014/0741 17 มิถนุายน 2563

94 จ๎างเหมาซํอมค.การแพทย๑ 243,750.00            243,750.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั อโินเวชั นส๑ จํากดั บริษทั อโินเวชั นส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 18 มิถนุายน 2563

95 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 2,975.00                 2,975.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 18 มิถนุายน 2563
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96 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 2,520.00                 2,520.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 18 มิถนุายน 2563

97 ปุ๋ยขีวั้ว/ปุ๋ยขีห้นู 4,200.00                 4,200.00                 เฉพาะเจาะจง นาง จันทร๑นวล ธรรมเสน นาง จันทร๑นวล ธรรมเสน ราคาต ําสุด 001/01 19 มิถนุายน 2563

98 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 18,600.00              18,600.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 19 มิถนุายน 2563

99 วัสดุสํานักงาน 6,205.00                 6,205.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 19 มิถนุายน 2563

100 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 21,000.00              21,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด IV6300189 19 มิถนุายน 2563

101 จ๎างเหมาเจาะทํอระบายน้ํา 9,700.00                 9,700.00                 เฉพาะเจาะจง นาย อภิเดช  ปานันท๑ นาย อภิเดช  ปานันท๑ ราคาต ําสุด 19 มิถนุายน 2563

102 จ๎างติดต้ังเครื องปรับอากาศ 7,300.00                 7,300.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาแอร๑การไฟฟา้ ร๎าน รัษฎาแอร๑การไฟฟา้ ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

103 จ๎างติดต้ังเจาะกระจก 5,970.00                 5,970.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจริฐกจิ ร๎าน ปัทมาเจริฐกจิ ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

104 ยาบัญชยีาหลัก 163,520.00            163,520.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั วีแอนด๑วี กรุงเทพ จํากดั บริษทั วีแอนด๑วี กรุงเทพ จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

105 ยาบัญชยีาหลัก 71,476.00              71,476.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

106 ยาบัญชยีาหลัก 119,926.20            119,926.20             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

107 ยาบัญชยีาหลัก 15,240.00              15,240.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีเอน็พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั ทีเอน็พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

108 ยาบัญชยีาหลัก 11,100.00              11,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนเมนู จํากดั บริษทั โมเดอนเมนู จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

109 ยาบัญชยีาหลัก 11,128.00              11,128.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเอล็เอช เทรดด้ิง จํากดั บริษทั บีเอล็เอช เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

110 ยาบัญชยีาหลัก 82,470.00              82,470.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จํากดั บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

111 ยาบัญชยีาหลัก 70,270.00              70,270.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

112 ยาบัญชยีาหลัก 39,904.00              39,904.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

113 ยาบัญชยีาหลัก 17,892.00              17,892.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรีเมด ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

114 ยาบัญชยีาหลัก 6,400.00                 6,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว๎มังกรเภสัช จํากดั บริษทั แกว๎มังกรเภสัช จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

115 ยาบัญชยีาหลัก 66,920.00              66,920.00               เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอลิน ฟาร๑มาซูติคอลส๑ 
จํากดั

บริษัท เบอลิน ฟาร๑มาซูติคอลส๑ 
จํากดั

ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

116 ยาบัญชยีาหลัก 9,744.00                 9,744.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาติกา จํากดั บริษทั ฟาร๑มาติกา จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

117 ยาบัญชยีาหลัก 36,360.00              36,360.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร๑มา จํากดั บริษทั พรอส ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563
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118 ยาบัญชยีาหลัก 30,174.00              30,174.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑ โลจิสติกส๑ บริษัท ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑ โลจิสติกส๑ ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

119 ยาบัญชยีาหลัก 19,960.00              19,960.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ที พ ีดรักส๑ จํากดั บริษทั ที พ ีดรักส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

120 ยาบัญชยีาหลัก 3,900.00                 3,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากดั บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

121 ยาบัญชยีาหลัก 4,960.00                 4,960.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอเคมิคอลส๑ จํากดั บริษทั ทีโอเคมิคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

122 ยาบัญชยีาหลัก 10,000.00              10,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั พาร๑ต๎าแล็บ จํากดั บริษทั พาร๑ต๎าแล็บ จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

123 ยาบัญชยีาหลัก 11,526.04              11,526.04               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

124 ยาบัญชยีาหลัก 32,500.00              32,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

125 ยาบัญชยีาหลัก 7,134.76                 7,134.76                 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑เภสัช จํากดั บริษทั สหแพทย๑เภสัช จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

126 ยาบัญชยีาหลัก 13,060.00              13,060.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มีนํา จํากดั บริษทั ฟาร๑มีนํา จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

127 ยาบัญชยีาหลัก 92,815.20              92,815.20               เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

128 ยาบัญชยีาหลัก 138,496.04            138,496.04             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

129 ยาบัญชยีาหลัก 13,300.00              13,300.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จํากดั บริษทั มาสุ จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

130 ยาบัญชยีาหลัก 33,600.00              33,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดิร๑น๑ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั โมเดิร๑น๑ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

131 ยาบัญชยีาหลัก 7,680.00                 7,680.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จํากดั บริษทั ซีฟาม จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

132 ยาบัญชยีาหลัก 2,490.00                 2,490.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ จํากดั บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

133 ยาบัญชยีาหลัก 9,000.00                 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท กลํุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด บริษัท กลํุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

134 ยาบัญชยีาหลัก 26,300.00              26,300.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท กลํุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด บริษัท กลํุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

135 ยาบัญชยีาหลัก 25,200.00              25,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พ ีจํากดั บริษทั เอฟ ซี พ ีจํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

136 ยาบัญชยีาหลัก 6,960.00                 6,960.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

137 ยาบัญชยีาหลัก 3,480.00                 3,480.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จํากดั บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

138 ยาบัญชยีาหลัก 38,702.00              38,702.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จํากดั บริษทั ไบโอจีนีเทค จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

139 ยาบัญชยีาหลัก 26,000.00              26,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จํากดั บริษทั ไบโอวาลิส จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563
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140 ยาบัญชยีาหลัก 2,400.00                 2,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอล บี เอส จํากดั บริษทั แอล บี เอส จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

141 ยาบัญชยีาหลัก 3,400.00                 3,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟฟ์าร๑มํา จํากดั บริษทั นิวไลฟฟ์าร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

142 ยาบัญชยีาหลัก 6,687.50                 6,687.50                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชชั น จํากดั บริษทั เจ เอส วิชชั น จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

143 ยาบัญชยีาหลัก 3,960.00                 3,960.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอล บี เอส จํากดั บริษทั แอล บี เอส จํากดั ราคาต ําสุด 22 มิถนุายน 2563

144 ถงัขยะ 20,000.00              20,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก. โฟร๑สตาร๑โอเอ หจก. โฟร๑สตาร๑โอเอ ราคาต ําสุด 23 มิถนุายน 2563

145 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 11,880.00              11,880.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั ราคาต ําสุด 23 มิถนุายน 2563

146 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 91,725.00              91,725.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 23 มิถนุายน 2563

147 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 14,540.00              14,540.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 23 มิถนุายน 2563

148 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 53,000.00              53,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 23 มิถนุายน 2563

149 อาหารเดือนกรกฎาคม 486,266.00            486,266.00             เฉพาะเจาะจง นาย สมพล บารมีกลุ นาย สมพล บารมีกลุ ราคาต ําสุด 23 มิถนุายน 2563

150 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 19,360.00              19,360.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 23 มิถนุายน 2563

151 จ๎างทําป้าย 49,971.00              49,971.00               เฉพาะเจาะจง หจก. ซายเนจกรุ๏ป หจก. ซายเนจกรุ๏ป ราคาต ําสุด 23 มิถนุายน 2563

152 จ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ 12,450.00              12,450.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาแอร๑การไฟฟา้ ร๎าน รัษฎาแอร๑การไฟฟา้ ราคาต ําสุด 24 มิถนุายน 2563

153 จ๎างซํอม ค.การแพทย๑ 5,000.00                 5,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซฟไลน๑ บริษทั เซฟไลน๑ ราคาต ําสุด 24 มิถนุายน 2563

154 จ๎างซํอม ค.การแพทย๑ 9,000.00                 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิโฟ เมดิคอล จํากดั บริษทั อนิโฟ เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 24 มิถนุายน 2563

155 ผ๎าปูโต๏ะ 1,600.00                 1,600.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ยากตัซิงค๑ หจก. ยากตัซิงค๑ ราคาต ําสุด 24 มิถนุายน 2563

156 ยาบัญชยีาหลัก 35,750.00              35,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอล พ ีซัพพลาย จํากดั บริษทั แอล พ ีซัพพลาย จํากดั ราคาต ําสุด 24 มิถนุายน 2563

157 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 3,500.00                 3,500.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร๑ หจก. วีอาร๑ ราคาต ําสุด 24 มิถนุายน 2563

158 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 2,900.00                 2,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบส บริษทั แอมเบส ราคาต ําสุด 24 มิถนุายน 2563

159 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 3,250.00                 3,250.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส บริษทั ไทยก๏อส ราคาต ําสุด 24 มิถนุายน 2563

160 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 20,025.00              20,025.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเทร๑ บริษทั ไอเทร๑ ราคาต ําสุด 24 มิถนุายน 2563

161 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 12,830.00              12,830.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซน๑แอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซน๑แอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด 24 มิถนุายน 2563



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

162 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 49,434.00              49,434.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ําสุด 24 มิถนุายน 2563

163 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 4,250.00                 4,250.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพเีค บริษทั เคพเีค ราคาต ําสุด 24 มิถนุายน 2563

164 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 32,270.00              32,270.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส บริษทั เมดีส ราคาต ําสุด 24 มิถนุายน 2563

165 จ๎างทําตรายาง 480.00                   480.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รักกนัโฆษณา ร๎าน รักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 24 มิถนุายน 2563

166 วัสดุไฟฟา้ 192.60                   192.60                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ๑ (เกาะคา) ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ๑ (เกาะคา) ราคาต ําสุด 24 มิถนุายน 2563

167 ยาบัญชยีาหลัก 7,400.00                 7,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั 2เอม็ (เมด-เมเกอร๑) จํากดั บริษทั 2เอม็ (เมด-เมเกอร๑) จํากดั ราคาต ําสุด 24 มิถนุายน 2563

168 ซํอมค.ยาน นข 4829 1,605.00                 1,605.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน โยธินดีเซล ร๎าน โยธินดีเซล ราคาต ําสุด 24 มิถนุายน 2563

169 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 14,800.00              14,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อนิตรัสตรี จํากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อนิตรัสตรี จํากดั ราคาต ําสุด 29 มิถนุายน 2563

170 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 17,944.00              17,944.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสตูรเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสตูรเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด 29 มิถนุายน 2563

171 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 29 มิถนุายน 2563

รวมทัง้สิน้ 4,654,692.49        4,654,692.49         

ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

1 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 20,100.00              20,100.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 521/26033-35 1 กรกฎาคม 2563

2 เครื องชั วน้ําหนักแบบนอน 13,500.00              13,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลเลอร๑ เมดิคอล จํากดั บริษทั ซิลเลอร๑ เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด SM63-0359 1 กรกฎาคม 2563

3 จ๎างซํอม Prub 5,500.00                 5,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดั บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3 กรกฎคม 2563

4 จ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ 2,850.00                 2,850.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ราคาต ําสุด 074/3667 3 กรกฎคม 2563

5 จ๎างซํอมครุ๓ณฑ๑สํานักงาน 400.00                   400.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 522/26066 3 กรกฎคม 2563

6 จา๎งบํารุงรักษารถยนต๑ 7150 10,742.50              10,742.50               เฉพาะเจาะจง ร๎าน โยธินดีเซล ร๎าน โยธินดีเซล ราคาต ําสุด 155/7738 3 กรกฎคม 2563

7 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 26,840.00              26,840.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV 6307-0423 3 กรกฎคม 2563

โรงพยาบาลเกาะคา
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

8 จ๎างซํอมเครื องชํวยหายใจ 28,520.00              28,520.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั อฟีอร๑ออร๑ แอลเอม จํากดั บริษทั อฟีอร๑ออร๑ แอลเอม จํากดั ราคาต ําสุด 8 กรกฎาคม 2563

9 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 8 กรกฎาคม 2563

10 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 18,345.00              18,345.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด 8 กรกฎาคม 2563

11 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 95,461.00              95,461.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร๋ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร๋ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 8 กรกฎาคม 2563

12 วัสดุทันตกรรม 123,200.00            123,200.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ทันตสยาม จํากดั บริษทั ทันตสยาม จํากดั ราคาต ําสุด 8 กรกฎาคม 2563

13 ฟนัเทียม 31,225.00              31,225.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั ราคาต ําสุด
Cmbi-2006-
000355 8 กรกฎาคม 2563

14 วัสดุทันตกรรม 17,350.00              17,350.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 8 กรกฎาคม 2563

15 วัสดุทันตกรรม 7,860.00                 7,860.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอคิวพลัส จํากดั บริษทั ไอคิวพลัส จํากดั ราคาต ําสุด 8 กรกฎาคม 2563

16 วัสดุทันตกรรม 9,000.00                 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เอม็มีเน๎นซ๑ หจก. เอม็มีเน๎นซ๑ ราคาต ําสุด 8 กรกฎาคม 2563

17 วัสดุทันตกรรม 2,000.00                 2,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เอม็มีเน๎นซ๑ หจก. เอม็มีเน๎นซ๑ ราคาต ําสุด 8 กรกฎาคม 2563

18 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 7,620.00                 7,620.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั วีอาร๑ซัพพลอต จํากดั บริษทั วีอาร๑ซัพพลอต จํากดั ราคาต ําสุด 9 กรกฎาคม 2563

19 จ๎างซํอมเครื องชํวยหายใจ 9,500.00                 9,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด๑เมด อคีวิปเม๎นท๑ จํากดั บริษัท เวิลด๑เมด อคีวิปเม๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 30257 9 กรกฎาคม 2563

20 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 11,000.00              11,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพรม๑ เมดิคอล จํากดั บริษทั ไพรม๑ เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด IV6307-7693 9 กรกฎาคม 2563

21 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 16,500.00              16,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จํากดั บริษทั แอมเบสพลัส จํากดั ราคาต ําสุด AM6306/232 9 กรกฎาคม 2563

22 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 3,350.00                 3,350.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ลานนาอนิตัสเรียลแก๏ส หจก. ลานนาอนิตัสเรียลแก๏ส ราคาต ําสุด BR26307/000016 9 กรกฎาคม 2563

23 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 5,168.10                 5,168.10                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเทป จํากดั บริษทั ไทยเทป จํากดั ราคาต ําสุด 9 กรกฎาคม 2563

24 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 3,237.25                 3,237.25                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบตเตอร๑ จํากดั บริษทั เบตเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 9 กรกฎาคม 2563

25 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 4,450.00                 4,450.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด SM63/064335 9 กรกฎาคม 2563

26 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 11,634.00              11,634.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสทรูเมนส๑ หจก. อนิสทรูเมนส๑ ราคาต ําสุด 9 กรกฎาคม 2563

27 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 3,750.00                 3,750.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบดอคอทอน จํากดั บริษทั ไบดอคอทอน จํากดั ราคาต ําสุด 9 กรกฎาคม 2563

28 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 2,000.00                 2,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั MDA บริษทั MDA ราคาต ําสุด 9 กรกฎาคม 2563

29 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 43,480.00              43,480.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิส อลัลายแอนซ๑ จํากดั บริษทั เมดิส อลัลายแอนซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 63/262 9 กรกฎาคม 2563



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
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คัดเลือกโดย
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

30 จ๎างเหมาทําป้าย 6,398.00                 6,398.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เลเชอร๑ลําปางองิค๑เจ็ท ร๎าน เลเชอร๑ลําปางองิค๑เจ็ท ราคาต ําสุด 022/1070 9 กรกฎาคม 2563

31 จ๎างเหมาทําป้าย 3,305.00                 3,305.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เลเชอร๑ลําปางองิค๑เจ็ท ร๎าน เลเชอร๑ลําปางองิค๑เจ็ท ราคาต ําสุด 022/1069 9 กรกฎาคม 2563

32 ขนม น้ําผลไม๎ 3,280.00                 3,280.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 102/268 9 กรกฎาคม 2563

33 วัสดุงานบ๎านงานครัว 1,400.00                 1,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เตี ยเฮงฮง ร๎าน เตี ยเฮงฮง ราคาต ําสุด 143/7147 9 กรกฎาคม 2563

34 วัสดุงานบ๎านงานครัว 400.00                   400.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 521/26036 9 กรกฎาคม 2563

35 วัสดุสํานักงาน 1,100.00                 1,100.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 521/26032 9 กรกฎาคม 2563

36 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 7,200.00                 7,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั บริษทั ไทยไดแอก็นอสติก จํากดั ราคาต ําสุด 9 กรกฎาคม 2563

37 จ๎างซํอมครุภัณฑ๑สํานักงาน 1,400.00                 1,400.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เกาะคาการเบาะ ร๎าน เกาะคาการเบาะ ราคาต ําสุด 1/4 9 กรกฎาคม 2563

38 วัสดุทันตกรรม 72,522.46              72,522.46               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 9 กรกฎาคม 2563

39 วัสดุทันตกรรม 90,094.00              90,094.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลธ๑โก ๎จํากดั บริษทั เฮลธ๑โก ๎จํากดั ราคาต ําสุด IN20000194 9 กรกฎาคม 2563

40 วัสดุทันตกรรม 7,600.00                 7,600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีทีเอม็ ดกลเบิล จํากดั บริษทั ซีทีเอม็ ดกลเบิล จํากดั ราคาต ําสุด IV3070917 9 กรกฎาคม 2563

41 วัสดุทันตกรรม 73,340.00              73,340.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ออร๑โทดอนทัคไลน๑ จํากดั บริษทั ออร๑โทดอนทัคไลน๑ จํากดั ราคาต ําสุด 9 กรกฎาคม 2563

42 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 25,600.00              25,600.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 9 กรกฎาคม 2563

43 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 13,400.00              13,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 521/26037 10 กรกฎาคม 2563

44 วัสดุคอมพวิเตอร๑ 2,341.00                 2,341.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6302683 10 กรกฎาคม 2563

45 วัสดุสํานักงาน 35,744.50              35,744.50               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6302684 10 กรกฎาคม 2563

46 วัสดุงานบ๎านงานครัว 7,891.00                 7,891.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เตี ยเฮงฮง ร๎าน เตี ยเฮงฮง ราคาต ําสุด 143/7142 10 กรกฎาคม 2563

47 วัสดุงานบ๎านงานครัว 1,326.00                 1,326.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 102/269-270 10 กรกฎาคม 2563

48 วัสดุงานบ๎านงานครัว 12,184.50              12,184.50               เฉพาะเจาะจง บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IV6300975 10 กรกฎาคม 2563

49 วัสดุงานบ๎านงานครัว 1,690.00                 1,690.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ลําปางคลีน ร๎าน ลําปางคลีน ราคาต ําสุด 021/1020 10 กรกฎาคม 2563

50 ครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ 43,000.00              43,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก. กนัตนันท๑ เน็คเวริค หจก. กนัตนันท๑ เน็คเวริค ราคาต ําสุด IV2562-0167 10 กรกฎาคม 2563

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

10 กรกฎาคม 2563
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52 แบตเตอรี สํารองไฟฟา้ 24,400.00              24,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก. มิตรดีเซล หจก. มิตรดีเซล ราคาต ําสุด 10/0471 10 กรกฎาคม 2563

53 จ๎างเหมาสอบเทยีบเครื องมือแพทย๑ 25,945.00              25,945.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอ แลป เซนเตอร๑ จํากดั บริษทั ไบโอ แลป เซนเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 13 กรกฎาคม 2563

54 จ๎างเหมาติดต้ังกัน้ประตู 21,500.00              21,500.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิ ร๎าน รินพลเจริญกจิ ราคาต ําสุด 2/11 13 กรกฎาคม 2563

55 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 29,500.00              29,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 6306801 13 กรกฎาคม 2563

56 จ๎างเหมาปรับปรุงหอ๎งอัตราซาวด๑ 54,400.00              54,400.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิกอํสร๎าง ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิกอํสร๎าง ราคาต ําสุด 1/34 13 กรกฎาคม 2563

57 จ๎างเหมาปรับปรุงหอ๎งทันตกรรม 198,200.00            198,200.00             เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง ราคาต ําสุด 13 กรกฎาคม 2563

58 วัสดุงานบ๎านงานครัว 22,200.00              22,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท พแีอนด๑เค พลาสติก อนิดัสทรี บริษัท พแีอนด๑เค พลาสติก อนิดัสทรี ราคาต ําสุด 6008423 14 กรกฎาคม 2563

59 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 4,450.00                 4,450.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 085/4214 14 กรกฎาคม 2563

60 ครุภัณฑ๑งานบา๎นงานครัว 19,380.00              19,380.00               เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 085/4215 14 กรกฎาคม 2563

61 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 90,000.00              90,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX_IV6308-012 14 กรกฎาคม 2563

62 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 68,500.00              68,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV6307-0730 14 กรกฎาคม 2563

63 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 20,390.00              20,390.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV6307-0898 14 กรกฎาคม 2563

64 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 31,600.00              31,600.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั ราคาต ําสุด D63-01171 14 กรกฎาคม 2563

65 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 8,400.00                 8,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็ พ ีเมดกรุ๏ป จํากดั บริษทั เอม็ พ ีเมดกรุ๏ป จํากดั ราคาต ําสุด MG 6307-0358 14 กรกฎาคม 2563

66 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 17,900.00              17,900.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั บริษัท แอดวานซ๑ ไดแอกนอสติก จํากดั ราคาต ําสุด INV-20-0944 14 กรกฎาคม 2563

67 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 6,400.00                 6,400.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. โพร๑สตาร๑โอเอ หจก. โพร๑สตาร๑โอเอ ราคาต ําสุด 159/014 14 กรกฎาคม 2563

68 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 99,000.00              99,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด EX-IV6307-207 14 กรกฎาคม 2563

69 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 25,500.00              25,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด IV6300216 15 กรกฎาคม 2563

70 พลั วพรวณ 3,410.00                 3,410.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน สวนเขลางค๑ทองพนัธ๑ไม๎ ร๎าน สวนเขลางค๑ทองพนัธ๑ไม๎ ราคาต ําสุด 009/0413 15 กรกฎาคม 2563

71 รถเขน็ของ 2,950.00                 2,950.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เต็กหมง หจก. เต็กหมง ราคาต ําสุด 156/7788 15 กรกฎาคม 2563

72 ต๎ูเย็น 19,380.00              19,380.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 6306800 15 กรกฎาคม 2563

73 อะเดปเตอร๑ 192.00                   192.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ๑ (เกาะคา) ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ๑ (เกาะคา) ราคาต ําสุด 049/2417 17 กรกฎาคม 2563
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74 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020032704 20 กรกฎาคม 2563

75 ยาบัญชยีาหลัก 339,922.00            339,922.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1165840529 20 กรกฎาคม 2563

76 ยาบัญชยีาหลัก 164,664.44            164,664.44             เฉพาะเจาะจง หจก. โฟร๑สตาร๑โอเอ หจก. โฟร๑สตาร๑โอเอ ราคาต ําสุด 20 กรกฎาคม 2563

77 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 14,400.00              14,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล คอนเวอร๑เจ็น จํากดั บริษัท เมดิคอล คอนเวอร๑เจ็น จํากดั ราคาต ําสุด ASD6307-023 20 กรกฎาคม 2563

78 จ๎างซํอม ค. การแพทย๑ 13,910.00              13,910.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล คอนเวอร๑เจ็น จํากดั บริษัท เมดิคอล คอนเวอร๑เจ็น จํากดั ราคาต ําสุด ASD6307-022 20 กรกฎาคม 2563

79 จ๎างซํอม ค. การแพทย๑ 5,500.00                 5,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รักกนัโฆษณา ร๎าน รักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 20 กรกฎาคม 2563

80 จ๎างทําตรายาง 750.00                   750.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ราคาต ําสุด 20 กรกฎาคม 2563

81 จ๎างบํารุงเครื องปรับอากาศ 2,700.00                 2,700.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ราคาต ําสุด 20 กรกฎาคม 2563

82 จ๎างบํารุงเครื องปรับอากาศ 2,700.00                 2,700.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ราคาต ําสุด 20 กรกฎาคม 2563

83 จ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ 850.00                   850.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ราคาต ําสุด 20 กรกฎาคม 2563

84 จ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ 3,500.00                 3,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ราคาต ําสุด 20 กรกฎาคม 2563

85 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 575.00                   575.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 20 กรกฎาคม 2563

86 วัสดุสํานักงาน 355.00                   355.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 20 กรกฎาคม 2563

87 ครุภัณฑ๑งานบา๎นงานครัว 645.00                   645.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 21 กรกฎาคม 2563

88 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 21,000.00              21,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบสพลัส จํากดั บริษทั แอมเบสพลัส จํากดั ราคาต ําสุด 21 กรกฎาคม 2563

89 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 19,362.00              19,362.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด 21 กรกฎาคม 2563

90 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 7,500.00                 7,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็จี โปรเกรสซีฟ จํากดั บริษทั เอน็จี โปรเกรสซีฟ จํากดั ราคาต ําสุด 21 กรกฎาคม 2563

91 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 20,000.00              20,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 21 กรกฎาคม 2563

92 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 53,000.00              53,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV6308-0299 21 กรกฎาคม 2563

93 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 91,725.00              91,725.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร๑มเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร๑มเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV6308-0326 21 กรกฎาคม 2563

94 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 75,500.00              75,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากดั บริษทั ไบโอเซน จํากดั ราคาต ําสุด 2008057 21 กรกฎาคม 2563

95 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 4,950.00                 4,950.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 21 กรกฎาคม 2563



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

96 จ๎างเปลี ยนยางรถซาเล๎ง 260.00                   260.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน พบิูลย๑การชาํง ร๎าน พบิูลย๑การชาํง ราคาต ําสุด 21 กรกฎาคม 2563

97 จ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ 12,320.00              12,320.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ราคาต ําสุด 21 กรกฎาคม 2563

98 ยาบัญชยีาหลัก 133,845.85            133,845.85             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3020032705 21 กรกฎาคม 2563

99 ยาบัญชยีาหลัก 4,012.50                 4,012.50                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอล.เอช. บริษทั บี.เอล.เอช. ราคาต ําสุด 1063013680 21 กรกฎาคม 2563

100 ยาบัญชยีาหลัก 26,750.00              26,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.เอส.วิชั น บริษทั เจ.เอส.วิชั น ราคาต ําสุด 100268529 21 กรกฎาคม 2563

101 ยาบัญชยีาหลัก 5,448.00                 5,448.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค บริษทั แอตแลนติค ราคาต ําสุด 63017881 21 กรกฎาคม 2563

102 ยาบัญชยีาหลัก 4,800.00                 4,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พเีอม็แอล บริษทั พเีอม็แอล ราคาต ําสุด SIS200624-088 21 กรกฎาคม 2563

103 ยาบัญชยีาหลัก 3,500.00                 3,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ บริษทั มาสุ ราคาต ําสุด 187139 21 กรกฎาคม 2563

104 ยาบัญชยีาหลัก 5,457.00                 5,457.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ จํากดั บริษทั ดีทแฮล๑มเคลเลอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 5448028661 21 กรกฎาคม 2563

105 วัสดุทันตกรรม 13,080.00              13,080.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1998) จํากดั บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1998) จํากดั ราคาต ําสุด 21 กรกฎาคม 2563

106 วัสดุทันตกรรม 12,660.00              12,660.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั โพสเฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 21 กรกฎาคม 2563

107 วัสดุทันตกรรม 11,299.20              11,299.20               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5332051031 21 กรกฎาคม 2563

108 วัสดุทันตกรรม 26,270.00              26,270.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ จํากดั บริษทั เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 21 กรกฎาคม 2563

109 วัสดุทันตกรรม 23,700.00              23,700.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั นูโวเดนท๑ จํากดั บริษทั นูโวเดนท๑ จํากดั ราคาต ําสุด IV6308017 21 กรกฎาคม 2563

110 วัสดุทันตกรรม 5,232.00                 5,232.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั นูโวเดนท๑ จํากดั บริษทั นูโวเดนท๑ จํากดั ราคาต ําสุด DS6307/0640 21 กรกฎาคม 2563

111 วัสดุทันตกรรม 6,200.00                 6,200.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด IV2007102778 21 กรกฎาคม 2563

112 วัสดุทันตกรรม 39,565.00              39,565.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เดนตัล วิชั น จํากดั บริษทั เดนตัล วิชั น จํากดั ราคาต ําสุด IV6305801 21 กรกฎาคม 2563

113 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 62,800.00              62,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV6308-0326 21 กรกฎาคม 2563

114 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 94,632.00              94,632.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด INV6307-0747 21 กรกฎาคม 2563

115 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 10,900.00              10,900.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 6306930 21 กรกฎาคม 2563

116 จ๎างซํอมระบบปรับอากาศ 46,000.00              46,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก. เชยีงใหมํกฤษดาการชาํง หจก. เชยีงใหมํกฤษดาการชาํง ราคาต ําสุด 21 กรกฎาคม 2563

117 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 20,900.00              20,900.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 6307001 22 กรกฎาคม 2563
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118 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 28,000.00              28,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 6307035 22 กรกฎาคม 2563

119 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 29,700.00              29,700.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดั บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดั ราคาต ําสุด 23 กรกฎาคม 2563

120 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 11,556.00              11,556.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 1165900103 23 กรกฎาคม 2563

121 อาหารเดือน สิงหาคม 468,266.00            468,266.00             เฉพาะเจาะจง นาย สมพล  บารมีกลุ นาย สมพล  บารมีกลุ ราคาต ําสุด 23 กรกฎาคม 2563

122 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 20,900.00              20,900.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 6307162 23 กรกฎาคม 2563

123 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 5,992.00                 5,992.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีบาร๑น บริษทั บีบาร๑น ราคาต ําสุด 23 กรกฎาคม 2563

124 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 4,060.00                 4,060.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมทโทรนิกส๑ บริษทั เมทโทรนิกส๑ ราคาต ําสุด 23 กรกฎาคม 2563

125 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 23 กรกฎาคม 2563

126 วัสดุทันตกรรม 80,000.00              80,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอไบโอเทค(ไทยแลนด๑) จํากดั บริษัท นีโอไบโอเทค(ไทยแลนด๑) จํากดั ราคาต ําสุด 29 กรกฎาคม 2563

127 วัสดุทันตกรรม 35,000.00              35,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามเดนท๑ จํากดั บริษทั สยามเดนท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 29 กรกฎาคม 2563

128 วัสดุทันตกรรม 1,350.00                 1,350.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ จํากดั บริษทั เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 29 กรกฎาคม 2563

129 วัสดุทันตกรรม 1,391.00                 1,391.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอชเอส(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอชเอส(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 29 กรกฎาคม 2563

130 วัสดุทันตกรรม 1,700.00                 1,700.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เด๎นท๑ เมท จํากดั บริษทั เด๎นท๑ เมท จํากดั ราคาต ําสุด 29 กรกฎาคม 2563

131 วัสดุทันตกรรม 2,580.00                 2,580.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร๑ด คอร๑ปอเรชั น จํากดั บริษัท แอคคอร๑ด คอร๑ปอเรชั น จํากดั ราคาต ําสุด 29 กรกฎาคม 2563

132 วัสดุทันตกรรม 13,400.00              13,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ จํากดั บริษทั เซี ยงไฮ๎ทันตภัณฑ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 29 กรกฎาคม 2563

133 วัสดุทันตกรรม 2,640.00                 2,640.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร๑ด คอร๑ปอเรชั น จํากดั บริษัท แอคคอร๑ด คอร๑ปอเรชั น จํากดั ราคาต ําสุด 29 กรกฎาคม 2563

134 วัสดุทันตกรรม 4,250.00                 4,250.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซูมิตร 1967 จํากดั บริษทั ซูมิตร 1967 จํากดั ราคาต ําสุด 29 กรกฎาคม 2563

135 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 90,000.00              90,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 29 กรกฎาคม 2563

136 จ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ 6,600.00                 6,600.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ราคาต ําสุด 29 กรกฎาคม 2563

137 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 14,400.00              14,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 63-00184 29 กรกฎาคม 2563

138 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 99,000.00              99,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด 29 กรกฎาคม 2563

139 จ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ 5,720.00                 5,720.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ราคาต ําสุด 29 กรกฎาคม 2563
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140 จ๎างซํอมประตู 9,000.00                 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิกอํสร๎าง ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิกอํสร๎าง ราคาต ําสุด 1/34 29 กรกฎาคม 2563

141 จ๎างทําโครงเหล็ก 9,500.00                 9,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง ราคาต ําสุด 2/14 29 กรกฎาคม 2563

142 จ๎างติดต้ังประตูบานเลื อน 7,500.00                 7,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจริฐกจิ ร๎าน ปัทมาเจริฐกจิ ราคาต ําสุด 2/17 30 กรกฎาคม 2563

143 จ๎างติดต้ังประตูโครงเหล็ก 18,500.00              18,500.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิกอํสร๎าง ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิกอํสร๎าง ราคาต ําสุด 1*35 30 กรกฎาคม 2563

144 วัสดุงานบ๎านงานครัว 2,100.00                 2,100.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 102/70 30 กรกฎาคม 2563

145 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 1,900.00                 1,900.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

146 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

147 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 14,540.00              14,540.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

148 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 53,000.00              53,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

149 อาหารเดือนกรกฎาคม 486,266.00            486,266.00             เฉพาะเจาะจง นาย สมพล บารมีกลุ นาย สมพล บารมีกลุ ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

150 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 19,360.00              19,360.00               เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

151 จ๎างทําป้าย 49,971.00              49,971.00               เฉพาะเจาะจง หจก. ซายเนจกรุ๏ป หจก. ซายเนจกรุ๏ป ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

152 จ๎างซํอมเครื องปรับอากาศ 12,450.00              12,450.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน รัษฎาแอร๑การไฟฟา้ ร๎าน รัษฎาแอร๑การไฟฟา้ ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

153 จ๎างซํอม ค.การแพทย๑ 5,000.00                 5,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซฟไลน๑ บริษทั เซฟไลน๑ ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

154 จ๎างซํอม ค.การแพทย๑ 9,000.00                 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิโฟ เมดิคอล จํากดั บริษทั อนิโฟ เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

155 ผ๎าปูโต๏ะ 1,600.00                 1,600.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ยากตัซิงค๑ หจก. ยากตัซิงค๑ ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

156 ยาบัญชยีาหลัก 35,750.00              35,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แอล พ ีซัพพลาย จํากดั บริษทั แอล พ ีซัพพลาย จํากดั ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

157 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 3,500.00                 3,500.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร๑ หจก. วีอาร๑ ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

158 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 2,900.00                 2,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมเบส บริษทั แอมเบส ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

159 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 3,250.00                 3,250.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส บริษทั ไทยก๏อส ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

160 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 20,025.00              20,025.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเทร๑ บริษทั ไอเทร๑ ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

161 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 12,830.00              12,830.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซน๑แอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซน๑แอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563
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162 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 49,434.00              49,434.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

163 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 4,250.00                 4,250.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพเีค บริษทั เคพเีค ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

164 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 32,270.00              32,270.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส บริษทั เมดีส ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

165 จ๎างทําตรายาง 480.00                   480.00                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน รักกนัโฆษณา ร๎าน รักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

166 วัสดุไฟฟา้ 192.60                   192.60                    เฉพาะเจาะจง ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ๑ (เกาะคา) ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ๑ (เกาะคา) ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

167 ยาบัญชยีาหลัก 7,400.00                 7,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั 2เอม็ (เมด-เมเกอร๑) จํากดั บริษทั 2เอม็ (เมด-เมเกอร๑) จํากดั ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

168 ซํอมค.ยาน นข 4829 1,605.00                 1,605.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน โยธินดีเซล ร๎าน โยธินดีเซล ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

169 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 14,800.00              14,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อนิตรัสตรี จํากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อนิตรัสตรี จํากดั ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

170 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 17,944.00              17,944.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสตูรเม๎นท๑ แล็ป หจก. อนิสตูรเม๎นท๑ แล็ป ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

171 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 30 กรกฎาคม 2563

1 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฮอสปิเทค จํากดั บริษทั ฮอสปิเทค จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

2 ฟนัเทียม 2,565.00                 2,565.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอก๎ซา ซีแลม จํากดั บริษทั เอก๎ซา ซีแลม จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

3 จ๎างเหมาติดต้ังระบบระบายอากาศ 355,026.00            355,026.00             
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เชยีงใหมํ เคเอสที จํากดั บริษทั เชยีงใหมํ เคเอสที จํากดั ราคาต ําสุด 1128 3 สิงหาคม 2563

4 สต๊ิกเกอร๑ 50,000.00              50,000.00               
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน แมํวังเปเปอร๑ฟอร๑ม ร๎าน แมํวังเปเปอร๑ฟอร๑ม ราคาต ําสุด 63/052 3 สิงหาคม 2563

5 ยาบัญชยีาหลัก 34,958.00              34,958.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

6 ยาบัญชยีาหลัก 181,520.00            181,520.00             
เฉพาะเจาะจง

บริษทั วี แอนด๑ วี กรุงเทพฯ จํากดั บริษทั วี แอนด๑ วี กรุงเทพฯ จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

7 ยาบัญชยีาหลัก 89,559.00              89,559.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

8 ยาบัญชยีาหลัก 150,595.38            150,595.38             
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

9 ยาบัญชยีาหลัก 35,100.00              35,100.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ส.เจริญเภสัช จํากดั บริษทั ส.เจริญเภสัช จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563
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10 ยาบัญชยีาหลัก 71,283.40              71,283.40               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี แอล เอช เทรดด้ิง จํากดั บริษทั บี แอล เอช เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 3,210.00                 3,210.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ จํากดั บริษทั ฟาร๑มาแลนด๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 41,944.00              41,944.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮีรอลส๑ ฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษัท ฮีรอลส๑ ฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 6,420.00                 6,420.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษัท แคสปา้ ฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษัท แคสปา้ ฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 87,800.00              87,800.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จํากดั บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 42,400.00              42,400.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 38,026.00              38,026.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 20,082.00              20,082.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั พรีเมด ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรีเมด ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 6,400.00                 6,400.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั แกว๎มังกรเภสัช จํากดั บริษทั แกว๎มังกรเภสัช จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 67,320.00              67,320.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอลิน ฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษัท เบอลิน ฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 10,434.00              10,434.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟาร๑มาดิกา จํากดั บริษทั ฟาร๑มาดิกา จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 24,182.00              24,182.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑ โลจิสติกส๑ จํากัด บริษัท ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑ โลจิสติกส๑ จํากัด ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 42,880.00              42,880.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ที พ ีดรักส๑ จํากดั บริษทั ที พ ีดรักส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 51,648.90              51,648.90               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 40,640.78              40,640.78               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั สหแพทย๑เภสัช จํากดั บริษทั สหแพทย๑เภสัช จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 11,510.00              11,510.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟาร๑มีนํา จํากดั บริษทั ฟาร๑มีนํา จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 129,077.52            129,077.52             
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

ยาบัญชยีาหลัก 44,600.00              44,600.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั โมเดิร๑นฟาร๑มํา จํากดั บริษทั โมเดิร๑นฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 13,520.00              13,520.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ธงทองโอสภ จํากดั บริษทั ธงทองโอสภ จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 45,380.00              45,380.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั พรอส ฟาร๑มา จํากดั บริษทั พรอส ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 4,620.00                 4,620.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอล บี เอส จํากดั บริษทั แอล บี เอส จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 64,500.00              64,500.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั บี เจ เอช เมดิคอลส๑ จํากดั บริษทั บี เจ เอช เมดิคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 8,760.00                 8,760.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั อาร๑เอ๏กซ๑ จํากดั บริษทั อาร๑เอ๏กซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 205,975.00            205,975.00             
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เกรทเตอร๑มายบาซิน จํากดั บริษทั เกรทเตอร๑มายบาซิน จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 13,375.00              13,375.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เจ เอส ดิชั น จํากดั บริษทั เจ เอส ดิชั น จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 36,915.00              36,915.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากดั บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 40,400.00              40,400.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 8,500.00                 8,500.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ยูเนี ยนเมดิคอลส๑ จํากดั บริษทั ยูเนี ยนเมดิคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 3,360.00                 3,360.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั มาสุ จํากดั บริษทั มาสุ จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 7,360.00                 7,360.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั บริษทั โปลี ฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 16,800.00              16,800.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทีโอเมดิคอลส๑ จํากดั บริษทั ทีโอเมดิคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 35,100.00              35,100.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไบโอจีนีเทค จํากดั บริษทั ไบโอจีนีเทค จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 16,200.00              16,200.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั พาร๑ตาแลบ จํากดั บริษทั พาร๑ตาแลบ จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 6,200.00                 6,200.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ เอน็ บ ีลาบอราตอรี  จํากดั บริษัท เอ เอน็ บ ีลาบอราตอรี  จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ
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คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

ยาบัญชยีาหลัก 61,080.00              61,080.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เมดไลน๑ จํากดั บริษทั เมดไลน๑ จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 3,400.00                 3,400.00                 
เฉพาะเจาะจง

บรษทั นิวไลฟ ์ฟาร๑มํา จํากดั บรษทั นิวไลฟ ์ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 4,400.00                 4,400.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอนติเนนเตอลฟาร๑ม จํากดั บริษัท คอนติเนนเตอลฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 4,950.00                 4,950.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟาร๑มาซูติคอลส๑  จํากัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร๑มาซูติคอลส๑  จํากัด ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 2,304.00                 2,304.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั วิทยาศรม จํากดั บริษทั วิทยาศรม จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 8,700.00                 8,700.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทย เอฟ ดี จํากดั บริษทั ไทย เอฟ ดี จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 9,600.00                 9,600.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซีฟาม จํากดั บริษทั ซีฟาม จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 5,448.00                 5,448.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟาร๑มาซูติคอลส๑  จํากัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร๑มาซูติคอลส๑  จํากัด ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ยาบัญชยีาหลัก 23,484.40              23,484.40               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 3 สิงหาคม 2563

ครุภัณฑ๑โฆษณา 192.60                   192.60                    
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ชมุพลเทรดด้ิง จํากดั บริษทั ชมุพลเทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 136/6756 5 สิงหาคม 2563

วัสดุกอํสร๎าง 195.00                   195.00                    
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ๑(เกาะคา) ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ๑(เกาะคา) ราคาต ําสุด 050/2487 5 สิงหาคม 2563

จ๎างเหมาเปลี ยนโชคอพั 1,400.00                 1,400.00                 
เฉพาะเจาะจง

นาย ไชยวุติ อนิทิวง นาย ไชยวุติ อนิทิวง ราคาต ําสุด 5 สิงหาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 1,700.00                 1,700.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เด๎นท๑ -เมท จํากดั บริษทั เด๎นท๑ -เมท จํากดั ราคาต ําสุด 5 สิงหาคม 2563

ครุภัณฑ๑การเกษตร 85,000.00              85,000.00               
เฉพาะเจาะจง

หจก. พทีี เพสท๑ เซอร๑วิส หจก. พทีี เพสท๑ เซอร๑วิส ราคาต ําสุด 1/0023 5 สิงหาคม 2563

จ๎างซํอม 2,000.00                 2,000.00                 
เฉพาะเจาะจง

นาย กติติพงศ๑  ธรรมจักร นาย กติติพงศ๑  ธรรมจักร ราคาต ําสุด 5 สิงหาคม 2563

จ๎างซํอมโซฟา 9,500.00                 9,500.00                 
เฉพาะเจาะจง

นาย กติติพงศ๑  ธรรมจักร นาย กติติพงศ๑  ธรรมจักร ราคาต ําสุด 5 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 36,750.00              36,750.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตรี จํากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตรี จํากดั ราคาต ําสุด 5 สิงหาคม 2563



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 10,000.00              10,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอนิติ ง บริษทั เอนิติ ง ราคาต ําสุด 5 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 134,927.00            134,927.00             
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 5 สิงหาคม 2563

หนังสือมาตรฐาน 650.00                   650.00                    
เฉพาะเจาะจง

0 ราคาต ําสุด 7 สิงหาคม 2563

จ๎างซํอมเครื องล๎าง 2,800.00                 2,800.00                 
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน อดุมกนัทมาศ ร๎าน อดุมกนัทมาศ ราคาต ําสุด 7 สิงหาคม 2563

จ๎างซํอมเคาะพนํสี 4,000.00                 4,000.00                 
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน การชาํง ร๎าน การชาํง ราคาต ําสุด 7 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 10,000.00              10,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ใบโอคอททอน จํากดั บริษทั ใบโอคอททอน จํากดั ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 6,366.50                 6,366.50                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั โอเร็ก บริษทั โอเร็ก ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 19,260.00              19,260.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 9,620.00                 9,620.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไอแคร๑ บริษทั ไอแคร๑ ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 10,000.00              10,000.00               
เฉพาะเจาะจง

หจก. ลานนาอนิดัสเตรียแก๏ส หจก. ลานนาอนิดัสเตรียแก๏ส ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 13,241.25              13,241.25               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั สามเอม็ จํากดั บริษทั สามเอม็ จํากดั ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 11,200.00              11,200.00               
เฉพาะเจาะจง

หจก. วีอาร๑ซัพพลอต หจก. วีอาร๑ซัพพลอต ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 28,386.75              28,386.75               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 17,100.00              17,100.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั วีเวอร๑ บริษทั วีเวอร๑ ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 93,722.00              93,722.00               
เฉพาะเจาะจง

หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 7,000.00                 7,000.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั อมรินทร๑ บริษทั อมรินทร๑ ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563
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เวชภัณฑ๑มิใชยํา 3,210.00                 3,210.00                 
เฉพาะเจาะจง

หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ หจก. อนิสทรูเม๎นท๑ ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

จ๎างซํอมค.การแพทย๑ 1,600.00                 1,600.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เจซีเมด จํากดั บริษทั เจซีเมด จํากดั ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

จ๎างซํอมค.การแพทย๑ 1,600.00                 1,600.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เจซีเมด จํากดั บริษทั เจซีเมด จํากดั ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

กระดาษเครื อง EDC 1,800.00                 1,800.00                 
เฉพาะเจาะจง

หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

ฟรอมปรอท 4,000.00                 4,000.00                 
เฉพาะเจาะจง

หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล ราคาต ําสุด 6308-006 10 สิงหาคม 2563

ครุภัณฑ๑เครื องออกกําลังกาย 200,000.00            200,000.00             
เฉพาะเจาะจง

หจก. เดอะโซติสฟสิเนส หจก. เดอะโซติสฟสิเนส ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

เครื องนึ งฆาํเชือ้ 93,000.00              93,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร๑ จํากัด(สํานักงานใหญํ) บริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร๑ จํากัด(สํานักงานใหญํ) ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

เครื องวัดความอิ มตัว 22,000.00              22,000.00               
เฉพาะเจาะจง

หจก. เจริญทรัพย๑ไพศาล เซอร๑วิส หจก. เจริญทรัพย๑ไพศาล เซอร๑วิส ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

เครื องวัดความดันโลหิต 4,800.00                 4,800.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร๑ จํากัด(สํานักงานใหญํ) บริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร๑ จํากัด(สํานักงานใหญํ) ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

เครื องวัดเปอร๑เซนต๑ 20,400.00              20,400.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร๑ จํากัด(สํานักงานใหญํ) บริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร๑ จํากัด(สํานักงานใหญํ) ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 2,300.00                 2,300.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 1,180.00                 1,180.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั วี อาร๑ พ ีเด๎นท๑ จํากดั บริษทั วี อาร๑ พ ีเด๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 5,400.00                 5,400.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 3,665.00                 3,665.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั วี อาร๑ พ ีเด๎นท๑ จํากดั บริษทั วี อาร๑ พ ีเด๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 1,391.00                 1,391.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 95,000.00              95,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษัท นีดอไบโอเทค(ไทยแลนด๑) จํากดั บริษัท นีดอไบโอเทค(ไทยแลนด๑) จํากดั ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 50,000.00              50,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เมดีส บริษทั เมดีส ราคาต ําสุด 10 สิงหาคม 2563
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จ๎างเหมาทําตรายาง 1,160.00                 1,160.00                 
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน รักกนัโฆษณา ร๎าน รักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 11 สิงหาคม 2563

จ๎างบํารุงรักษา รถยนต๑ กฉ.2138 1,658.50                 1,658.50                 
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน โยธินดีเซล ร๎าน โยธินดีเซล ราคาต ําสุด 11 สิงหาคม 2563

วัสดุสํานักงาน 874.00                   874.00                    
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6303572 11 สิงหาคม 2563

จ๎างซํอมโต๏ะโมโย 200.00                   200.00                    
เฉพาะเจาะจง

นาย ไชยวุติ อนิทิวง นาย ไชยวุติ อนิทิวง ราคาต ําสุด 11 สิงหาคม 2563

แผํนพลาสติก 1,840.00                 1,840.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั นครกโิล บริษทั นครกโิล ราคาต ําสุด 11 สิงหาคม 2563

วัสดุงานบ๎านงานครัว 10,869.00              10,869.00               
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน มานิตย๑ ร๎าน มานิตย๑ ราคาต ําสุด 102/272 14 สิงหาคม 2563

วัสดุงานบ๎านงานครัว 5,827.00                 5,827.00                 
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน เตี ยเฮงฮง ร๎าน เตี ยเฮงฮง ราคาต ําสุด 143/7150 14 สิงหาคม 2563

วัสดุงานบ๎านงานครัว 4,520.00                 4,520.00                 
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน ลําปางคลีน ร๎าน ลําปางคลีน ราคาต ําสุด 021/1035 14 สิงหาคม 2563

วัสดุงานบ๎านงานครัว 11,551.50              11,551.50               
เฉพาะเจาะจง

บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั บริษัท อยัยา อนิเตอร๑เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด IV6301110 14 สิงหาคม 2563

วัสดุสํานักงาน 42,025.50              42,025.50               
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด IV6303336 14 สิงหาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 80,700.00              80,700.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 14 สิงหาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 96,000.00              96,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด 14 สิงหาคม 2563

จ๎างปรับปรุงฟอ้งพเิศษ 351,700.00            351,700.00             
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง ราคาต ําสุด 14 สิงหาคม 2563

จ๎าเหมาตรวจสอบไฟฟา้ 1,331.11                 1,331.11                 
เฉพาะเจาะจง

การไฟฟา้สํวนภูมิภาคเกาะคา การไฟฟา้สํวนภูมิภาคเกาะคา ราคาต ําสุด 14 สิงหาคม 2563

จ๎างขนย๎ายครุภัณฑ๑ 2,000.00                 2,000.00                 
เฉพาะเจาะจง

นาย สุรศักด์ิ นาย สุรศักด์ิ ราคาต ําสุด 14 สิงหาคม 2563

จ๎างตัดต๎นไม๎ 3,700.00                 3,700.00                 
เฉพาะเจาะจง

นาย ณัฐพงศ๑ คําลือ นาย ณัฐพงศ๑ คําลือ ราคาต ําสุด 14 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 60,000.00              60,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 14 สิงหาคม 2563
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เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฮอสปิเทค จํากดั บริษทั ฮอสปิเทค จํากดั ราคาต ําสุด 14 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั บริษทั CKC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 14 สิงหาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 6,200.00                 6,200.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอดคอร๑ด คอร๑เปเรชั น จํากดั บริษัท แอดคอร๑ด คอร๑เปเรชั น จํากดั ราคาต ําสุด 17 สิงหาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 53,695.00              53,695.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 17 สิงหาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 14,800.00              14,800.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 17 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 40,000.00              40,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 17 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 50,000.00              50,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 17 สิงหาคม 2563

จ๎างซํอม ค. การแพทย๑ 12,500.00              12,500.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิคอล คอนเวอร๑เจน จํากดั บริษัท เมดิคอล คอนเวอร๑เจน จํากดั ราคาต ําสุด 19 สิงหาคม 2563

จ๎างซํอม ค. การแพทย๑ 12,500.00              12,500.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิคอล คอนเวอร๑เจน จํากดั บริษัท เมดิคอล คอนเวอร๑เจน จํากดั ราคาต ําสุด 19 สิงหาคม 2563

วัสดุสํานักงาน 768.00                   768.00                    
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ร๎าน รัตนาพนัธ๑ ราคาต ําสุด 19 สิงหาคม 2563

จ๎างทําป้ายไวนิล 3,465.00                 3,465.00                 
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน เลเชอร๑ลําปางองิค๑เจ็ท ร๎าน เลเชอร๑ลําปางองิค๑เจ็ท ราคาต ําสุด 19 สิงหาคม 2563

จ๎างซํอมหลังคาห๎องแลป 4,810.00                 4,810.00                 
เฉพาะเจาะจง

นาย อภิเดช ปาหนัน นาย อภิเดช ปาหนัน ราคาต ําสุด 19 สิงหาคม 2563

จ๎างซํอมอุปกรณ๑กระจายสัญญาญ 3,500.00                 3,500.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมาร๑ท โซลุชั น คอมพิวเตอร๑ จํากัด(สํานักงานใหญํ) บริษัท สมาร๑ท โซลุชั น คอมพิวเตอร๑ จํากัด(สํานักงานใหญํ) ราคาต ําสุด 19 สิงหาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 75,500.00              75,500.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไบโอเซน จํากดั บริษทั ไบโอเซน จํากดั ราคาต ําสุด 21 สิงหาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 53,000.00              53,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 21 สิงหาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 73,380.00              73,380.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 21 สิงหาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 36,772.00              36,772.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั ราคาต ําสุด 21 สิงหาคม 2563



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

จ๎างติดต้ังเครื องปรับอากาศ 6,200.00                 6,200.00                 
เฉพาะเจาะจง

หจก. ทองนํวมเซอร๑วิส หจก. ทองนํวมเซอร๑วิส ราคาต ําสุด 21 สิงหาคม 2563

วัสดุสํานักงาน 6,800.00                 6,800.00                 
เฉพาะเจาะจง

หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 21 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 40,000.00              40,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 24 สิงหาคม 2563

ซํอมไมโครโฟน 650.00                   650.00                    
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ชมุพลเทรดด้ิง จํากดั บริษทั ชมุพลเทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 24 สิงหาคม 2563

ซํอมพดัลมกระจายความร๎อน 800.00                   800.00                    
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ชมุพลเทรดด้ิง จํากดั บริษทั ชมุพลเทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 24 สิงหาคม 2563

จ๎างซํอม ค. การแพทย๑ 1,100.00                 1,100.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ชมุพลเทรดด้ิง จํากดั บริษทั ชมุพลเทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 24 สิงหาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 13,995.60              13,995.60               
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 24 สิงหาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 5,296.50                 5,296.50                 
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 24 สิงหาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 24,000.00              24,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษัท อดุม เมดิคอล อคิวิปเม๎นท๑ จํากดั บริษัท อดุม เมดิคอล อคิวิปเม๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 24 สิงหาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 6,900.00                 6,900.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 24 สิงหาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 11,523.90              11,523.90               
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 24 สิงหาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 1,500.00                 1,500.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทันตสยาม จํากดั บริษทั ทันตสยาม จํากดั ราคาต ําสุด 24 สิงหาคม 2563

พนัเทียม 80,990.00              80,990.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั ราคาต ําสุด 24 สิงหาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 1,100.00                 1,100.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ออโทดอนทิคไลน๑ จํากดั บริษทั ออโทดอนทิคไลน๑ จํากดั ราคาต ําสุด 24 สิงหาคม 2563

อาหารเดือนกนัยายน 470,580.00            470,580.00             
เฉพาะเจาะจง

นาย สมพล  บารมีกลุ นาย สมพล  บารมีกลุ ราคาต ําสุด 24 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 40,000.00              40,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 24 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 120,000.00            120,000.00             
เฉพาะเจาะจง

บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 24 สิงหาคม 2563



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

วัสดุสํานักงาน 8,820.00                 8,820.00                 
เฉพาะเจาะจง

หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 25 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 104,350.00            104,350.00             
เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตรี จํากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตรี จํากดั ราคาต ําสุด 25 สิงหาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 3,650.00                 3,650.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั วี อาร๑ พ ีเด๎นท๑ จํากดั บริษทั วี อาร๑ พ ีเด๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 25 สิงหาคม 2563

จ๎างเหมาซํอมฝ้าเพดาน 10,600.00              10,600.00               
เฉพาะเจาะจง

นาย อภิเดช ปานันท๑ นาย อภิเดช ปานันท๑ ราคาต ําสุด 25 สิงหาคม 2563

ครุภัณฑ๑สํานักงาน 16,900.00              16,900.00               
เฉพาะเจาะจง

หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 26 สิงหาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 18,345.00              18,345.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด 26 สิงหาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 11,906.00              11,906.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 26 สิงหาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 11,000.00              11,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั วิสคอม เมดคอล จํากดั บริษทั วิสคอม เมดคอล จํากดั ราคาต ําสุด 26 สิงหาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 6,900.00                 6,900.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากดั บริษทั ไบโอเทคนิคัล จํากดั ราคาต ําสุด 26 สิงหาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 24,500.00              24,500.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 26 สิงหาคม 2563

วัสดุสํานักงาน 7,950.00                 7,950.00                 
เฉพาะเจาะจง

หจก. พรรษาเวชภัณฑ๑ หจก. พรรษาเวชภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 26 สิงหาคม 2563

จ๎างเหมาทําซ๎ุมปลูกผัก 9,300.00                 9,300.00                 
เฉพาะเจาะจง

นาย อภิเดช ปานันท๑ นาย อภิเดช ปานันท๑ ราคาต ําสุด 26 สิงหาคม 2563

ยากําจัดแมลง 3,600.00                 3,600.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั พทีี เพสท๑ เซอร๑วิส จํากดั บริษทั พทีี เพสท๑ เซอร๑วิส จํากดั ราคาต ําสุด 26 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 40,000.00              40,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 26 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 40,000.00              40,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 26 สิงหาคม 2563

วัสดุงานบ๎านงานครัว 660.00                   660.00                    
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน เตี ยเฮงฮง ร๎าน เตี ยเฮงฮง ราคาต ําสุด 26 สิงหาคม 2563

จ๎างทําตรายาง 1,150.00                 1,150.00                 
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน รักกนัโฆษณา ร๎าน รักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 26 สิงหาคม 2563



ล าดับ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 57,450.00              57,450.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทริมเมอร๑ บริษทั ทริมเมอร๑ ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 8,000.00                 8,000.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั CSM บริษทั CSM ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 19,000.00              19,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั อาร๑ที เมดิคอล ดีไวซ๑ จํากดั บริษทั อาร๑ที เมดิคอล ดีไวซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 500.00                   500.00                    
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 8,200.00                 8,200.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีไวซ๑ บริษทั ดีไวซ๑ ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 2,396.80                 2,396.80                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,750.00              30,750.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั KPK บริษทั KPK ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 7,597.00                 7,597.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไทยเทป จํากดั บริษทั ไทยเทป จํากดั ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 6,200.00                 6,200.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง(1992) จํากดั บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง(1992) จํากดั ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 24,850.00              24,850.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั วีเวอร๑ บริษทั วีเวอร๑ ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 22,309.50              22,309.50               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั สามเอม็ จํากดั บริษทั สามเอม็ จํากดั ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 20,972.00              20,972.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เทอร๑รูโมํ จํากดั บริษทั เทอร๑รูโมํ จํากดั ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 7,885.90                 7,885.90                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั โอเร็ก บริษทั โอเร็ก ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 26,720.00              26,720.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั โอเร็ก บริษทั โอเร็ก ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 11,500.00              11,500.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไบโอคอททอน จํากดั บริษทั ไบโอคอททอน จํากดั ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 55,348.00              55,348.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 16,440.00              16,440.00               
เฉพาะเจาะจง

หจก. อนิสทรูเม๎นส หจก. อนิสทรูเม๎นส ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563
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เวชภัณฑ๑มิใชยํา 80,000.00              80,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

11 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 30,000.00              30,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั บริษทั MDC เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

12 จ๎างติดต้ังเครื องปรับอากาศ 33,500.00              33,500.00               
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร๑ ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

13 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 75,000.00              75,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

14 ครุภัณฑ๑คอมพวิเตอร๑ 33,500.00              33,500.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมาร๑ท โซลุชั น คอมพิวเตอร๑ จํากัด(สํานักงานใหญํ) บริษัท สมาร๑ท โซลุชั น คอมพิวเตอร๑ จํากัด(สํานักงานใหญํ) ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

15 ครุภัณฑ๑คอมพวิเตอร๑ 235,000.00            235,000.00             
เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมาร๑ท โซลุชั น คอมพิวเตอร๑ จํากัด(สํานักงานใหญํ) บริษัท สมาร๑ท โซลุชั น คอมพิวเตอร๑ จํากัด(สํานักงานใหญํ) ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

16 ครุภัณฑ๑คอมพวิเตอร๑ 7,800.00                 7,800.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษัท สมาร๑ท โซลุชั น คอมพิวเตอร๑ จํากัด(สํานักงานใหญํ) บริษัท สมาร๑ท โซลุชั น คอมพิวเตอร๑ จํากัด(สํานักงานใหญํ) ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

17 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 235.40                   235.40                    
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ชมุพลเทรดด้ิง จํากดั บริษทั ชมุพลเทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

18 จ๎างเหมาทําตรายาง 330.00                   330.00                    
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน รักกนัโฆษณา ร๎าน รักกนัโฆษณา ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

19 จ๎างซํอมเครื องขายเสียง 650.00                   650.00                    
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ชมุพลเทรดด้ิง จํากดั บริษทั ชมุพลเทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

20 จ๎างซํอมรถเขน็ 15,510.00              15,510.00               
เฉพาะเจาะจง

หจก. เต๏กหมง หจก. เต๏กหมง ราคาต ําสุด 28 สิงหาคม 2563

192 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 41,000.00              41,000.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จํากดั ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

193 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 18,345.00              18,345.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั บริษทั เอก็ซ๑แล็บ จํากดั ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

194 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 8,400.00                 8,400.00                 
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอม็ พ ีเมดกรุ๏ป จํากดั บริษทั เอม็ พ ีเมดกรุ๏ป จํากดั ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

195 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 91,725.00              91,725.00               
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

196 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 75,500.00              75,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จํากดั บริษทั ไบโอเซน จํากดั ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563
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197 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 92,750.00              92,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

198 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 16,804.00              16,804.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั บริษทั แล็บมาสเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

199 วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 8,000.00                 8,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. โฟร๑สตาร๑ โอ เอ หจก. โฟร๑สตาร๑ โอ เอ ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

200 เครื องสแกน 25,000.00              25,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร๑ท โซลุชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั บริษัท สมาร๑ท โซลุชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

201 ฟนัเทียม 132,827.00            132,827.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั บริษทั เอก็ซา ซีแลม จํากดั ราคาต ําสุด CMBI-2003-00478 23 มีนาคม 2563

202 วัสดุสํานักงาน 7,000.00                 7,000.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล หจก. อสิรัตน๑ เมดิคอล ราคาต ําสุด 23 มีนาคม 2563

203 ยาบัญชยีาหลัก 326,775.48            326,775.48             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

204 ยาบัญชยีาหลัก 6,050.00                 6,050.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั กองควบคุมวัตถเุสพติด บริษทั กองควบคุมวัตถเุสพติด ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

205 ยาบัญชยีาหลัก 87,300.00              87,300.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จํากดั บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

206 ยาบัญชยีาหลัก 474,827.90            474,827.90             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

207 ยาบัญชยีาหลัก 106,742.00            106,742.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั บริษทั ภิญโญฟาร๑มาซี จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

208 ยาบัญชยีาหลัก 379,645.43            379,645.43             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิคฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

209 ยาบัญชยีาหลัก 15,793.20              15,793.20               เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร็ทเตอร๑มายบาซิน จํากดั บริษทั เกร็ทเตอร๑มายบาซิน จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

210 ยาบัญชยีาหลัก 137,400.00            137,400.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนฟาร๑มา จํากดั บริษทั โมเดอนฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

211 ยาบัญชยีาหลัก 487,466.48            487,466.48             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

212 ยาบัญชยีาหลัก 460,987.05            460,987.05             เฉพาะเจาะจง บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั บริษทั องค๑การเภสัชกรรม จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

213 ยาบัญชยีาหลัก 79,260.00              79,260.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563
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214 ยาบัญชยีาหลัก 79,260.00              79,260.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั บริษทั ธงทองโอสถ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

215 ยาบัญชยีาหลัก 192,998.00            192,998.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั บริษัท สยามฟาร๑มาซูติคอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

216 ยาบัญชยีาหลัก 80,057.40              80,057.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชชั น จํากดั บริษทั เจ เอส วิชชั น จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

217 ยาบัญชยีาหลัก 200,282.60            200,282.60             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

218 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 58,940.00              58,940.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง(๑๙๙๒) จํากดั บริษัท นําวิวัฒน๑การชําง(๑๙๙๒) จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

219 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 160,000.00            160,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั สโปโรเมท จํากดั บริษทั สโปโรเมท จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

220 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 24,800.00              24,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดัด บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดัด ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

221 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 1,445.00                 1,445.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร๑มาซูติคอล จํากดั บริษัท ฮีลลอล ฟาร๑มาซูติคอล จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

222 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 2,500.00                 2,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพร๑มเมดิคอล จํากดั บริษทั ไพร๑มเมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

223 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 75,000.00              75,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อนิเตอร๑ เนชั นเนล หจก. อนิเตอร๑ เนชั นเนล ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

224 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 24,100.00              24,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั อสิโก ๎จํากดั บริษทั อสิโก ๎จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

225 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 40,660.00              40,660.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั สามเอม็ จํากดั บริษทั สามเอม็ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

226 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 47,957.40              47,957.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ๑ จํากดั บริษทั โอเร็กซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

227 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 74,800.00              74,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเวอร๑ จํากดั บริษทั บีเวอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

228 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 94,139.00              94,139.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั บริษทั ไซแอนด๑เมด จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

229 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 33,750.00              33,750.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ็ส จํากดั บริษทั ไทยกอ็ส จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

230 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 28,160.00              28,160.00               เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร๑พเีด๎นท๑ จํากดั หจก. วีอาร๑พเีด๎นท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563
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231 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 17,100.00              17,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จํากดั บริษทั ไบโอคอทตอน จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

232 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 208,500.20            208,500.20             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

233 จ๎างเหมาผ๎ูชวํยเหลือ 51,060.00              51,060.00               เฉพาะเจาะจง นางปัฐ๑ณัฐผุสดี  ฝ้ันขติิ นางปัฐ๑ณัฐผุสดี  ฝ้ันขติิ ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

234 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 21,000.00              21,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็ดีซี จํากดั บริษทั เอม็ดีซี จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

235 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 86,320.00              86,320.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั บริษทั ไอแคร๑ เมดิคัล จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

236 ชดุเครื องมือผําตัด 360,000.00            360,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็ดีซี จํากดั บริษทั เอม็ดีซี จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

237 ซํอมค.ไฟฟา้และวิทยุ 24,520.00              24,520.00               เฉพาะเจาะจง หจก. กนัตินันท๑ เน็ทเวิร๑ด หจก. กนัตินันท๑ เน็ทเวิร๑ด ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

238 ครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ 132,800.00            132,800.00             เฉพาะเจาะจง หจก. กนัตินันท๑ เน็ทเวิร๑ด หจก. กนัตินันท๑ เน็ทเวิร๑ด ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

239 ยาบัญชยีาหลัก 288,820.00            288,820.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอลอินดัสตรี จํากัด บริษัท เบอร๑ลินฟาร๑มาซูติคอลอินดัสตรี จํากัด ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

240 ยาบัญชยีาหลัก 11,334.40              11,334.40               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑โลจสิติกส๑ จํากดั บริษัท ดีทแฮล๑ม เคลเลอร๑โลจสิติกส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

241 ยาบัญชยีาหลัก 254,800.00            254,800.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั วี แอนด๑ วี จํากดั บริษทั วี แอนด๑ วี จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

242 ยาบัญชยีาหลัก 42,000.00              42,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จํากดั บริษทั มาสุ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

243 ยาบัญชยีาหลัก 38,831.80              38,831.80               เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั บริษทั ยูโทรเปี้ยน จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

244 ยาบัญชยีาหลัก 43,806.20              43,806.20               เฉพาะเจาะจง บริษทั โพส๑ท๑เฮลท๑แคร๑ จํากดั บริษทั โพส๑ท๑เฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

245 ยาบัญชยีาหลัก 100,884.22            100,884.22             เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย๑ จํากดั บริษทั สหแพทย๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

246 ยาบัญชยีาหลัก 25,474.40              25,474.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากดั บริษทั โปลิฟาร๑ม จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

247 ยาบัญชยีาหลัก 10,120.00              10,120.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563
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248 ยาบัญชยีาหลัก 21,428.80              21,428.80               เฉพาะเจาะจง บรัษทั ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั บรัษทั ที เอน็ พ ีเฮลท๑แคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

249 ยาบัญชยีาหลัก 25,400.00              25,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว๎มังกรเภสัช จํากดั บริษทั แกว๎มังกรเภสัช จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

250 ยาบัญชยีาหลัก 122,250.00            122,250.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จํากดั บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

251 ยาบัญชยีาหลัก 7,750.00                 7,750.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอน็บ ีลาบอราตอรี  จํากดั บริษัท เอเอน็บ ีลาบอราตอรี  จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

252 ยาบัญชยีาหลัก 97,177.40              97,177.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั บี เอล็ เอช เทรดด้ิง จํากดั บริษทั บี เอล็ เอช เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

253 ยาบัญชยีาหลัก 241,772.00            241,772.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร๑มา จํากดั บริษทั พรอส ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

254 ยาบัญชยีาหลัก 25,200.00              25,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พ ีจํากดั บริษทั เอฟ ซี พ ีจํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

255 ยาบัญชยีาหลัก 16,400.00              16,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิไฟว๑ ฟาร๑มา จํากดั บริษทั เมดิไฟว๑ ฟาร๑มา จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

256 ยาบัญชยีาหลัก 58,567.80              58,567.80               เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั พรีเมด ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

257 ยาบัญชยีาหลัก 4,400.00                 4,400.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอนติเนนทัลฟาร๑ท จํากดั บริษทั คอนติเนนทัลฟาร๑ท จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

258 ซํอมเครื องชวํยหายใจ 15,000.00              15,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดัด บริษทั ไอดีเวลล๑ จํากดัด ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

259 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 550.00                   550.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

260 วัสดุกอํสร๎าง 4,000.00                 4,000.00                 เฉพาะเจาะจง นาย ภัคธวัช  บุพชาติ นาย ภัคธวัช  บุพชาติ ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

261 จ๎างเหมาขนย๎ายของ 17,500.00              17,500.00               เฉพาะเจาะจง นาย รติวัชร๑  แกว๎วารี นาย รติวัชร๑  แกว๎วารี ราคาต ําสุด 001/003 27 มีนาคม 2563

262 จ๎างเปลี ยนน้ํามันเครื อง 32,100.00              32,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ จํากดั บริษทั ไพโอเนียร๑ลิฟท๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

263 เวชภัณฑ๑มิใชยํา 7,490.00                 7,490.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาแกส็อนิตรัสกตรี จํากดั บริษัท ลานนาแกส็อนิตรัสกตรี จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

264 ครุภัณฑ๑สํานักงาน 9,600.00                 9,600.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563
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265 จ๎างปรับปรุงมุง๎ลวด 13,840.00              13,840.00               เฉพาะเจาะจง ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ร๎าน มงคลทรัพย๑เจริญกจิ ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

266 วัสดุสํานักงาน 11,400.00              11,400.00               เฉพาะเจาะจง หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย หจก. อาร๑ เอส โปรดักส๑ ซัพพลาย ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

267 จ๎างทําป้าย 3,870.00                 3,870.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท ร๎าน เลเซอร๑ลําปางองิค๑เจท ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

268 จ๎างติดต้ังกรอบประตู 1,200.00                 1,200.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ปัทมาเจริญกจิกอํสร๎าง ร๎าน ปัทมาเจริญกจิกอํสร๎าง ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

269 จ๎างปรับปรุง ICU 1,800.00                 1,800.00                 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง ร๎าน รินพลเจริญกจิกอํสร๎าง ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

270 อาหาร เดือน เมษายน 483,550.00            483,550.00             เฉพาะเจาะจง นายสมพล บารีกลุ นายสมพล บารีกลุ ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

271 ยาบัญชยีาหลัก 30,050.00              30,050.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ที พ ีดรักส๑ จํากดั บริษทั ที พ ีดรักส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

272 ยาบัญชยีาหลัก 153,100.00            153,100.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั พาร๑ตาแลบ จํากดั บริษทั พาร๑ตาแลบ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

273 ยาบัญชยีาหลัก 41,120.00              41,120.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มาดิกา จํากดั บริษทั ฟาร๑มาดิกา จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

274 ยาบัญชยีาหลัก 18,510.40              18,510.40               เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั บริษทั อาร๑เอก็ซ๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

275 ยาบัญชยีาหลัก 49,220.00              49,220.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากดั บริษทั 101 เมดิแคร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

276 ยาบัญชยีาหลัก 24,000.00              24,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสมํา เทรดด้ิง จํากดั บริษทั คอสมํา เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

277 ยาบัญชยีาหลัก 3,000.00                 3,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั มิลาโน จํากดั บริษทั มิลาโน จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

278 ยาบัญชยีาหลัก 23,300.00              23,300.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนเมนู จํากดั บริษทั โมเดอนเมนู จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

279 ยาบัญชยีาหลัก 87,200.00              87,200.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

280 ยาบัญชยีาหลัก 35,100.00              35,100.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จํากดั บริษทั ไบโอจีนีเทค จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

281 ยาบัญชยีาหลัก 10,350.00              10,350.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563
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วิธีซ้ือหรือ

จา้ง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่ใบส่งของ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการช้ือหรือจา้ง

282 ยาบัญชยีาหลัก 3,350.00                 3,350.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร๑มําแลนด๑ จํากดั บริษทั ฟาร๑มําแลนด๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

283 ยาบัญชยีาหลัก 115,450.00            115,450.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน๑ จํากดั บริษทั เมดไลน๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

284 ยาบัญชยีาหลัก 10,000.00              10,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด๎า จํากดั บริษทั ยูเมด๎า จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

285 ยาบัญชยีาหลัก 6,500.00                 6,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาร๑ตาแลบ จํากดั บริษทั พาร๑ตาแลบ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

286 ยาบัญชยีาหลัก 3,424.00                 3,424.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีแอลฮัว จํากดั บริษทั บีแอลฮัว จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

287 ยาบัญชยีาหลัก 84,744.00              84,744.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีรอลส๑ จํากดั บริษทั ฮีรอลส๑ จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

288 ยาบัญชยีาหลัก 20,400.00              20,400.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ทีแมนฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 27 มีนาคม 2563

289 จ๎างติดต้ัง สาย LAN 220,000.00            220,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั บริษัท สมาร๑ท โซลูชั น คอมพวิเตอร๑ จํากดั ราคาต ําสุด 30 มีนาคม 2563

290 จ๎างตรวจวิเคราะห๑น้ํา 2,950.00                 2,950.00                 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ราคาต ําสุด 30 มีนาคม 2563

291 นมผง 1,075.00                 1,075.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร๑มํา จํากดั ราคาต ําสุด 30 มีนาคม 2563

292 โต๏ะพบั 1,200.00                 1,200.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ หจก. น้ําล๎อมเคหะภัณฑ๑ ราคาต ําสุด 30 มีนาคม 2563

293 พลาสิกใส 1,700.00                 1,700.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ยากตัซิงห๑ หจก. ยากตัซิงห๑ ราคาต ําสุด 30 มีนาคม 2563

294 ไม๎กวาดแขง็ 1,400.00                 1,400.00                 เฉพาะเจาะจง นายอดุม จ๏ะใจ นายอดุม จ๏ะใจ ราคาต ําสุด 30 มีนาคม 2563

295 ผ๎าขนหนูหํอลูกประคบ 1,920.00                 1,920.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต ําสุด 30 มีนาคม 2563

296 จ๎างทําความสะอาด 70,494.00              70,494.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ ธรี เซอร๑วิส จํากดั บริษัท เชียงใหมํ ธรี เซอร๑วิส จํากดั ราคาต ําสุด 30 มีนาคม 2563


