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1 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิเทค จ ากัด บริษัท ฮอสปิเทค จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

2 ฟันเทียม 2,565.00          2,565.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ้กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ้กซา ซีแลม จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

3 จ้างเหมาติดต้ังระบบระบายอากาศ 355,026.00      355,026.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ เคเอสที จ ากัด บริษัท เชียงใหม่ เคเอสที จ ากัด ราคาต  าสุด 1128 3 สิงหาคม 2563

4 สต๊ิกเกอร์ 50,000.00        50,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน แม่วังเปเปอร์ฟอร์ม ร้าน แม่วังเปเปอร์ฟอร์ม ราคาต  าสุด 63/052 3 สิงหาคม 2563

5 ยาบัญชียาหลัก 34,958.00        34,958.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

6 ยาบัญชียาหลัก 181,520.00      181,520.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

7 ยาบัญชียาหลัก 89,559.00        89,559.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

8 ยาบัญชียาหลัก 150,595.38      150,595.38     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

9 ยาบัญชียาหลัก 35,100.00        35,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เจริญเภสัช จ ากัด บริษัท ส.เจริญเภสัช จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

10 ยาบัญชียาหลัก 71,283.40        71,283.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอล เอช เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท บี แอล เอช เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

11 ยาบัญชียาหลัก 3,210.00          3,210.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

12 ยาบัญชียาหลัก 41,944.00        41,944.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีรอลส์ ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด บริษัท ฮีรอลส์ ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

13 ยาบัญชียาหลัก 6,420.00          6,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

14 ยาบัญชียาหลัก 87,800.00        87,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

15 ยาบัญชียาหลัก 42,400.00        42,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซนทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

16 ยาบัญชียาหลัก 38,026.00        38,026.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

17 ยาบัญชียาหลัก 20,082.00        20,082.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรีเมด ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

18 ยาบัญชียาหลัก 6,400.00          6,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

19 ยาบัญชียาหลัก 67,320.00        67,320.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลิน ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด บริษัท เบอลิน ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

20 ยาบัญชียาหลัก 10,434.00        10,434.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

21 ยาบัญชียาหลัก 24,182.00        24,182.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

22 ยาบัญชียาหลัก 42,880.00        42,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

23 ยาบัญชียาหลัก 51,648.90        51,648.90       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
โรงพยำบำลเกำะคำ



24 ยาบัญชียาหลัก 40,640.78        40,640.78       เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

25 ยาบัญชียาหลัก 11,510.00        11,510.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

26 ยาบัญชียาหลัก 129,077.52      129,077.52     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

27 ยาบัญชียาหลัก 44,600.00        44,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์นฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท โมเดิร์นฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

28 ยาบัญชียาหลัก 13,520.00        13,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสภ จ ากัด บริษัท ธงทองโอสภ จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

29 ยาบัญชียาหลัก 45,380.00        45,380.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

30 ยาบัญชียาหลัก 4,620.00          4,620.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล บี เอส จ ากัด บริษัท แอล บี เอส จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

31 ยาบัญชียาหลัก 64,500.00        64,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เจ เอช เมดิคอลส์ จ ากัด บริษัท บี เจ เอช เมดิคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

32 ยาบัญชียาหลัก 8,760.00          8,760.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ๊กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ๊กซ์ จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

33 ยาบัญชียาหลัก 205,975.00      205,975.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกรทเตอร์มายบาซิน จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

34 ยาบัญชียาหลัก 13,375.00        13,375.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส ดิชั น จ ากัด บริษัท เจ เอส ดิชั น จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

35 ยาบัญชียาหลัก 36,915.00        36,915.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

36 ยาบัญชียาหลัก 40,400.00        40,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทรเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทรเป้ียน จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

37 ยาบัญชียาหลัก 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี ยนเมดิคอลส์ จ ากัด บริษัท ยูเนี ยนเมดิคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

38 ยาบัญชียาหลัก 3,360.00          3,360.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

39 ยาบัญชียาหลัก 7,360.00          7,360.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลี ฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลี ฟาร์ม จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

40 ยาบัญชียาหลัก 16,800.00        16,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอเมดิคอลส์ จ ากัด บริษัท ทีโอเมดิคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

41 ยาบัญชียาหลัก 35,100.00        35,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

42 ยาบัญชียาหลัก 16,200.00        16,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พาร์ตาแลบ จ ากัด บริษัท พาร์ตาแลบ จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

43 ยาบัญชียาหลัก 6,200.00          6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี  จ ากัด บริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี  จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

44 ยาบัญชียาหลัก 61,080.00        61,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

45 ยาบัญชียาหลัก 3,400.00          3,400.00         เฉพาะเจาะจง บรษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด บรษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

46 ยาบัญชียาหลัก 4,400.00          4,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเตอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท คอนติเนนเตอลฟาร์ม จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

47 ยาบัญชียาหลัก 4,950.00          4,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอลส์  จ ากัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอลส์  จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

48 ยาบัญชียาหลัก 2,304.00          2,304.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด บริษัท วิทยาศรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

49 ยาบัญชียาหลัก 8,700.00          8,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เอฟ ดี จ ากัด บริษัท ไทย เอฟ ดี จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

50 ยาบัญชียาหลัก 9,600.00          9,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จ ากัด บริษัท ซีฟาม จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

51 ยาบัญชียาหลัก 5,448.00          5,448.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอลส์  จ ากัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอลส์  จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563



52 ยาบัญชียาหลัก 23,484.40        23,484.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 3 สิงหาคม 2563

53 ครุภัณฑ์โฆษณา 192.60             192.60            เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 136/6756 5 สิงหาคม 2563

54 วัสดุก่อสร้าง 195.00             195.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.วัสดุภัณฑ์(เกาะคา) ร้าน ก.วัสดุภัณฑ์(เกาะคา) ราคาต  าสุด 050/2487 5 สิงหาคม 2563

55 จ้างเหมาเปลี ยนโชคอัพ 1,400.00          1,400.00         เฉพาะเจาะจง นาย ไชยวุติ อินทิวง นาย ไชยวุติ อินทิวง ราคาต  าสุด 5 สิงหาคม 2563

56 วัสดุทันตกรรม 1,700.00          1,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เด้นท์ -เมท จ ากัด บริษัท เด้นท์ -เมท จ ากัด ราคาต  าสุด 5 สิงหาคม 2563

57 ครุภัณฑ์การเกษตร 85,000.00        85,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. พีที เพสท์ เซอร์วิส หจก. พีที เพสท์ เซอร์วิส ราคาต  าสุด 1/0023 5 สิงหาคม 2563

58 จ้างซ่อม 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย กิตติพงศ์  ธรรมจักร นาย กิตติพงศ์  ธรรมจักร ราคาต  าสุด 5 สิงหาคม 2563

59 จ้างซ่อมโซฟา 9,500.00          9,500.00         เฉพาะเจาะจง นาย กิตติพงศ์  ธรรมจักร นาย กิตติพงศ์  ธรรมจักร ราคาต  าสุด 5 สิงหาคม 2563

60 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 36,750.00        36,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด ราคาต  าสุด 5 สิงหาคม 2563

61 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนิติ ง บริษัท เอนิติ ง ราคาต  าสุด 5 สิงหาคม 2563

62 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 134,927.00      134,927.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 5 สิงหาคม 2563

63 หนังสือมาตรฐาน 650.00             650.00            เฉพาะเจาะจง 0 ราคาต  าสุด 7 สิงหาคม 2563

64 จ้างซ่อมเครื องล้าง 2,800.00          2,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน อุดมกันทมาศ ร้าน อุดมกันทมาศ ราคาต  าสุด 7 สิงหาคม 2563

65 จ้างซ่อมเคาะพ่นสี 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน การช่าง ร้าน การช่าง ราคาต  าสุด 7 สิงหาคม 2563

66 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ใบโอคอททอน จ ากัด ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

67 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,366.50          6,366.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็ก บริษัท โอเร็ก ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

68 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,260.00        19,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

69 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,620.00          9,620.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ บริษัท ไอแคร์ ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

70 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ลานนาอินดัสเตรียแก๊ส หจก. ลานนาอินดัสเตรียแก๊ส ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

71 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 13,241.25        13,241.25       เฉพาะเจาะจง บริษัท สามเอ็ม จ ากัด บริษัท สามเอ็ม จ ากัด ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

72 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,200.00        11,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร์ซัพพลอต หจก. วีอาร์ซัพพลอต ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

73 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 28,386.75        28,386.75       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

74 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,100.00        17,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเวอร์ บริษัท วีเวอร์ ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

75 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 93,722.00        93,722.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรูเม้นท์ หจก. อินสทรูเม้นท์ ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

76 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

77 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์ บริษัท อมรินทร์ ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

78 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,210.00          3,210.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรูเม้นท์ หจก. อินสทรูเม้นท์ ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

79 จ้างซ่อมค.การแพทย์ 1,600.00          1,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เจซีเมด จ ากัด บริษัท เจซีเมด จ ากัด ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563



80 จ้างซ่อมค.การแพทย์ 1,600.00          1,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เจซีเมด จ ากัด บริษัท เจซีเมด จ ากัด ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

81 กระดาษเครื อง EDC 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

82 ฟรอมปรอท 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล ราคาต  าสุด 6308-006 10 สิงหาคม 2563

83 ครุภัณฑ์เครื องออกก าลังกาย 200,000.00      200,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก. เดอะโซติสฟิสเนส หจก. เดอะโซติสฟิสเนส ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

84 เครื องนึ งฆ่าเช้ือ 93,000.00        93,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) บริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

85 เครื องวัดความอิ มตัว 22,000.00        22,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เจริญทรัพย์ไพศาล เซอร์วิส หจก. เจริญทรัพย์ไพศาล เซอร์วิส ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

86 เครื องวัดความดันโลหิต 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) บริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

87 เครื องวัดเปอร์เซนต์ 20,400.00        20,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) บริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

88 วัสดุทันตกรรม 2,300.00          2,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

89 วัสดุทันตกรรม 1,180.00          1,180.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

90 วัสดุทันตกรรม 5,400.00          5,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

91 วัสดุทันตกรรม 3,665.00          3,665.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

92 วัสดุทันตกรรม 1,391.00          1,391.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

93 วัสดุทันตกรรม 95,000.00        95,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นีดอไบโอเทค(ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท นีดอไบโอเทค(ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

94 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 50,000.00        50,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดีส บริษัท เมดีส ราคาต  าสุด 10 สิงหาคม 2563

95 จ้างเหมาท าตรายาง 1,160.00          1,160.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รักกันโฆษณา ร้าน รักกันโฆษณา ราคาต  าสุด 11 สิงหาคม 2563

96 จ้างบ ารุงรักษา รถยนต์ กฉ.2138 1,658.50          1,658.50         เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล ราคาต  าสุด 11 สิงหาคม 2563

97 วัสดุส านักงาน 874.00             874.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด IV6303572 11 สิงหาคม 2563

98 จ้างซ่อมโต๊ะโมโย 200.00             200.00            เฉพาะเจาะจง นาย ไชยวุติ อินทิวง นาย ไชยวุติ อินทิวง ราคาต  าสุด 11 สิงหาคม 2563

99 แผ่นพลาสติก 1,840.00          1,840.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นครกิโล บริษัท นครกิโล ราคาต  าสุด 11 สิงหาคม 2563

100 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,869.00        10,869.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต  าสุด 102/272 14 สิงหาคม 2563

101 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,827.00          5,827.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เตี ยเฮงฮง ร้าน เตี ยเฮงฮง ราคาต  าสุด 143/7150 14 สิงหาคม 2563

102 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,520.00          4,520.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ล าปางคลีน ร้าน ล าปางคลีน ราคาต  าสุด 021/1035 14 สิงหาคม 2563

103 วัสดุงานบ้านงานครัว 11,551.50        11,551.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด IV6301110 14 สิงหาคม 2563

104 วัสดุส านักงาน 42,025.50        42,025.50       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด IV6303336 14 สิงหาคม 2563

105 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 80,700.00        80,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV6308-0639 14 สิงหาคม 2563

106 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 96,000.00        96,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต  าสุด EX-IV6308-193 14 สิงหาคม 2563

107 จ้างปรับปรุงฟ้องพิเศษ 351,700.00      351,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง ราคาต  าสุด 14 สิงหาคม 2563



108 จ้าเหมาตรวจสอบไฟฟ้า 1,331.11          1,331.11         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกาะคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกาะคา ราคาต  าสุด 14 สิงหาคม 2563

109 จ้างขนย้ายครุภัณฑ์ 2,000.00          2,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย สุรศักด์ิ นาย สุรศักด์ิ ราคาต  าสุด 14 สิงหาคม 2563

110 จ้างตัดต้นไม้ 3,700.00          3,700.00         เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐพงศ์ ค าลือ นาย ณัฐพงศ์ ค าลือ ราคาต  าสุด 14 สิงหาคม 2563

111 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 60,000.00        60,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 14 สิงหาคม 2563

112 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิเทค จ ากัด บริษัท ฮอสปิเทค จ ากัด ราคาต  าสุด 14 สิงหาคม 2563

113 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด บริษัท CKC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 14 สิงหาคม 2563

114 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,200.00          6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดคอร์ด คอร์เปเรชั น จ ากัด บริษัท แอดคอร์ด คอร์เปเรชั น จ ากัด ราคาต  าสุด 17 สิงหาคม 2563

115 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 53,695.00        53,695.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 17 สิงหาคม 2563

116 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,800.00        14,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 17 สิงหาคม 2563

117 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 17 สิงหาคม 2563

118 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 50,000.00        50,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 17 สิงหาคม 2563

119 จ้างซ่อม ค. การแพทย์ 12,500.00        12,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจน จ ากัด บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจน จ ากัด ราคาต  าสุด 19 สิงหาคม 2563

120 จ้างซ่อม ค. การแพทย์ 12,500.00        12,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจน จ ากัด บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจน จ ากัด ราคาต  าสุด 19 สิงหาคม 2563

121 วัสดุส านักงาน 768.00             768.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต  าสุด 19 สิงหาคม 2563

122 จ้างท าป้ายไวนิล 3,465.00          3,465.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เลเชอร์ล าปางอิงค์เจ็ท ร้าน เลเชอร์ล าปางอิงค์เจ็ท ราคาต  าสุด 19 สิงหาคม 2563

123 จ้างซ่อมหลังคาห้องแลป 4,810.00          4,810.00         เฉพาะเจาะจง นาย อภิเดช ปาหนัน นาย อภิเดช ปาหนัน ราคาต  าสุด 19 สิงหาคม 2563

124 จ้างซ่อมอุปกรณ์กระจายสัญญาญ 3,500.00          3,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โซลุชั น คอมพิวเตอร์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) บริษัท สมาร์ท โซลุชั น คอมพิวเตอร์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) ราคาต  าสุด 19 สิงหาคม 2563

125 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 75,500.00        75,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด ราคาต  าสุด 21 สิงหาคม 2563

126 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 53,000.00        53,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 21 สิงหาคม 2563

127 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 73,380.00        73,380.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 21 สิงหาคม 2563

128 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 36,772.00        36,772.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด ราคาต  าสุด 21 สิงหาคม 2563

129 จ้างติดต้ังเครื องปรับอากาศ 6,200.00          6,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ทองน่วมเซอร์วิส หจก. ทองน่วมเซอร์วิส ราคาต  าสุด 21 สิงหาคม 2563

130 วัสดุส านักงาน 6,800.00          6,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย หจก. อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 21 สิงหาคม 2563

131 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 24 สิงหาคม 2563

132 ซ่อมไมโครโฟน 650.00             650.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 24 สิงหาคม 2563

133 ซ่อมพัดลมกระจายความร้อน 800.00             800.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 24 สิงหาคม 2563

134 จ้างซ่อม ค. การแพทย์ 1,100.00          1,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 24 สิงหาคม 2563

135 วัสดุทันตกรรม 13,995.60        13,995.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 24 สิงหาคม 2563



136 วัสดุทันตกรรม 5,296.50          5,296.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 24 สิงหาคม 2563

137 วัสดุทันตกรรม 24,000.00        24,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จ ากัด บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จ ากัด ราคาต  าสุด 24 สิงหาคม 2563

138 วัสดุทันตกรรม 6,900.00          6,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 24 สิงหาคม 2563

139 วัสดุทันตกรรม 11,523.90        11,523.90       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 24 สิงหาคม 2563

140 วัสดุทันตกรรม 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด ราคาต  าสุด 24 สิงหาคม 2563

141 พันเทียม 80,990.00        80,990.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด ราคาต  าสุด 24 สิงหาคม 2563

142 วัสดุทันตกรรม 1,100.00          1,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโทดอนทิคไลน์ จ ากัด บริษัท ออโทดอนทิคไลน์ จ ากัด ราคาต  าสุด 24 สิงหาคม 2563

143 อาหารเดือนกันยายน 470,580.00      470,580.00     เฉพาะเจาะจง นาย สมพล  บารมีกุล นาย สมพล  บารมีกุล ราคาต  าสุด 24 สิงหาคม 2563

144 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 24 สิงหาคม 2563

145 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 120,000.00      120,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 24 สิงหาคม 2563

146 วัสดุส านักงาน 8,820.00          8,820.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 25 สิงหาคม 2563

147 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 104,350.00      104,350.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด ราคาต  าสุด 25 สิงหาคม 2563

148 วัสดุทันตกรรม 3,650.00          3,650.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด ราคาต  าสุด 25 สิงหาคม 2563

149 จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดาน 10,600.00        10,600.00       เฉพาะเจาะจง นาย อภิเดช ปานันท์ นาย อภิเดช ปานันท์ ราคาต  าสุด 25 สิงหาคม 2563

150 ครุภัณฑ์ส านักงาน 16,900.00        16,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 26 สิงหาคม 2563

151 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18,345.00        18,345.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต  าสุด 26 สิงหาคม 2563

152 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11,906.00        11,906.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 26 สิงหาคม 2563

153 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11,000.00        11,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วิสคอม เมดคอล จ ากัด บริษัท วิสคอม เมดคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 26 สิงหาคม 2563

154 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,900.00          6,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเทคนิคัล จ ากัด บริษัท ไบโอเทคนิคัล จ ากัด ราคาต  าสุด 26 สิงหาคม 2563

155 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24,500.00        24,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 26 สิงหาคม 2563

156 วัสดุส านักงาน 7,950.00          7,950.00         เฉพาะเจาะจง หจก. พรรษาเวชภัณฑ์ หจก. พรรษาเวชภัณฑ์ ราคาต  าสุด 26 สิงหาคม 2563

157 จ้างเหมาท าซุ้มปลูกผัก 9,300.00          9,300.00         เฉพาะเจาะจง นาย อภิเดช ปานันท์ นาย อภิเดช ปานันท์ ราคาต  าสุด 26 สิงหาคม 2563

158 ยาก าจัดแมลง 3,600.00          3,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีที เพสท์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พีที เพสท์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาต  าสุด 26 สิงหาคม 2563

159 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 26 สิงหาคม 2563

160 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 26 สิงหาคม 2563

161 วัสดุงานบ้านงานครัว 660.00             660.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เตี ยเฮงฮง ร้าน เตี ยเฮงฮง ราคาต  าสุด 26 สิงหาคม 2563

162 จ้างท าตรายาง 1,150.00          1,150.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รักกันโฆษณา ร้าน รักกันโฆษณา ราคาต  าสุด 26 สิงหาคม 2563

163 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 57,450.00        57,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ บริษัท ทริมเมอร์ ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563



164 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท CSM บริษัท CSM ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

165 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,000.00        19,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ที เมดิคอล ดีไวซ์ จ ากัด บริษัท อาร์ที เมดิคอล ดีไวซ์ จ ากัด ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

166 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 500.00             500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

167 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,200.00          8,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ บริษัท ดีไวซ์ ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

168 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,396.80          2,396.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

169 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,750.00        30,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท KPK บริษัท KPK ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

170 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,597.00          7,597.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเทป จ ากัด บริษัท ไทยเทป จ ากัด ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

171 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,200.00          6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

172 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 24,850.00        24,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเวอร์ บริษัท วีเวอร์ ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

173 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 22,309.50        22,309.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท สามเอ็ม จ ากัด บริษัท สามเอ็ม จ ากัด ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

174 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 20,972.00        20,972.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เทอร์รูโม่ จ ากัด บริษัท เทอร์รูโม่ จ ากัด ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

175 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,885.90          7,885.90         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็ก บริษัท โอเร็ก ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

176 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 26,720.00        26,720.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็ก บริษัท โอเร็ก ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

177 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,500.00        11,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

178 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 55,348.00        55,348.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

179 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,440.00        16,440.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรูเม้นส หจก. อินสทรูเม้นส ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

180 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 80,000.00        80,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

181 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

182 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

183 จ้างติดต้ังเครื องปรับอากาศ 33,500.00        33,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า- แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า- แอร์ ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

184 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 75,000.00        75,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

185 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 33,500.00        33,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โซลุชั น คอมพิวเตอร์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) บริษัท สมาร์ท โซลุชั น คอมพิวเตอร์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

186 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 235,000.00      235,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โซลุชั น คอมพิวเตอร์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) บริษัท สมาร์ท โซลุชั น คอมพิวเตอร์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

187 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 7,800.00          7,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โซลุชั น คอมพิวเตอร์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) บริษัท สมาร์ท โซลุชั น คอมพิวเตอร์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

188 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 235.40             235.40            เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

189 จ้างเหมาท าตรายาง 330.00             330.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รักกันโฆษณา ร้าน รักกันโฆษณา ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

190 จ้างซ่อมเครื องขายเสียง 650.00             650.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563

191 จ้างซ่อมรถเข็น 15,510.00        15,510.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เต๊กหมง หจก. เต๊กหมง ราคาต  าสุด 28 สิงหาคม 2563



192 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 41,000.00        41,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด ราคาต  าสุด 23 มีนาคม 2563

193 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18,345.00        18,345.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต  าสุด 23 มีนาคม 2563

194 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8,400.00          8,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พี เมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็ม พี เมดกรุ๊ป จ ากัด ราคาต  าสุด 23 มีนาคม 2563

195 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 91,725.00        91,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 23 มีนาคม 2563

196 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 75,500.00        75,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด ราคาต  าสุด 23 มีนาคม 2563

197 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 92,750.00        92,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 23 มีนาคม 2563

198 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16,804.00        16,804.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 23 มีนาคม 2563

199 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. โฟร์สตาร์ โอ เอ หจก. โฟร์สตาร์ โอ เอ ราคาต  าสุด 23 มีนาคม 2563

200 เครื องสแกน 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โซลุชั น คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท สมาร์ท โซลุชั น คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 23 มีนาคม 2563

201 ฟันเทียม 132,827.00      132,827.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด ราคาต  าสุด CMBI-2003-00478 23 มีนาคม 2563

202 วัสดุส านักงาน 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล ราคาต  าสุด 23 มีนาคม 2563

203 ยาบัญชียาหลัก 326,775.48      326,775.48     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

204 ยาบัญชียาหลัก 6,050.00          6,050.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท กองควบคุมวัตถุเสพติด บริษัท กองควบคุมวัตถุเสพติด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

205 ยาบัญชียาหลัก 87,300.00        87,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

206 ยาบัญชียาหลัก 474,827.90      474,827.90     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

207 ยาบัญชียาหลัก 106,742.00      106,742.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

208 ยาบัญชียาหลัก 379,645.43      379,645.43     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

209 ยาบัญชียาหลัก 15,793.20        15,793.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร็ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร็ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

210 ยาบัญชียาหลัก 137,400.00      137,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอนฟาร์มา จ ากัด บริษัท โมเดอนฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

211 ยาบัญชียาหลัก 487,466.48      487,466.48     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

212 ยาบัญชียาหลัก 460,987.05      460,987.05     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

213 ยาบัญชียาหลัก 79,260.00        79,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

214 ยาบัญชียาหลัก 79,260.00        79,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

215 ยาบัญชียาหลัก 192,998.00      192,998.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

216 ยาบัญชียาหลัก 80,057.40        80,057.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชชั น จ ากัด บริษัท เจ เอส วิชชั น จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

217 ยาบัญชียาหลัก 200,282.60      200,282.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

218 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 58,940.00        58,940.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(๑๙๙๒) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(๑๙๙๒) จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

219 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 160,000.00      160,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สโปโรเมท จ ากัด บริษัท สโปโรเมท จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563



220 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 24,800.00        24,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากดัด บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากดัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

221 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,445.00          1,445.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

222 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์มเมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพร์มเมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

223 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 75,000.00        75,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร์ เนชั นเนล หจก. อินเตอร์ เนชั นเนล ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

224 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 24,100.00        24,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสโก้ จ ากัด บริษัท อิสโก้ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

225 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,660.00        40,660.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สามเอ็ม จ ากัด บริษัท สามเอ็ม จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

226 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 47,957.40        47,957.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

227 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 74,800.00        74,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ จ ากัด บริษัท บีเวอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

228 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 94,139.00        94,139.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

229 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 33,750.00        33,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก็อส จ ากัด บริษัท ไทยก็อส จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

230 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 28,160.00        28,160.00       เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร์พีเด้นท์ จ ากัด หจก. วีอาร์พีเด้นท์ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

231 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,100.00        17,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอทตอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอทตอน จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

232 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 208,500.20      208,500.20     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

233 จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือ 51,060.00        51,060.00       เฉพาะเจาะจง นางปัฐ์ณัฐผุสดี  ฝ้ันขิติ นางปัฐ์ณัฐผุสดี  ฝ้ันขิติ ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

234 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มดีซี จ ากัด บริษัท เอ็มดีซี จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

235 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 86,320.00        86,320.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

236 ชุดเครื องมือผ่าตัด 360,000.00      360,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มดีซี จ ากัด บริษัท เอ็มดีซี จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

237 ซ่อมค.ไฟฟ้าและวิทยุ 24,520.00        24,520.00       เฉพาะเจาะจง หจก. กันตินันท์ เน็ทเวิร์ด หจก. กันตินันท์ เน็ทเวิร์ด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

238 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 132,800.00      132,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก. กันตินันท์ เน็ทเวิร์ด หจก. กันตินันท์ เน็ทเวิร์ด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

239 ยาบัญชียาหลัก 288,820.00      288,820.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

240 ยาบัญชียาหลัก 11,334.40        11,334.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

241 ยาบัญชียาหลัก 254,800.00      254,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี จ ากัด บริษัท วี แอนด์ วี จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

242 ยาบัญชียาหลัก 42,000.00        42,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

243 ยาบัญชียาหลัก 38,831.80        38,831.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทรเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทรเป้ียน จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

244 ยาบัญชียาหลัก 43,806.20        43,806.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส์ท์เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพส์ท์เฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

245 ยาบัญชียาหลัก 100,884.22      100,884.22     เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์ จ ากัด บริษัท สหแพทย์ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

246 ยาบัญชียาหลัก 25,474.40        25,474.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

247 ยาบัญชียาหลัก 10,120.00        10,120.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563



248 ยาบัญชียาหลัก 21,428.80        21,428.80       เฉพาะเจาะจง บรัษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บรัษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

249 ยาบัญชียาหลัก 25,400.00        25,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

250 ยาบัญชียาหลัก 122,250.00      122,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

251 ยาบัญชียาหลัก 7,750.00          7,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นบี ลาบอราตอรี  จ ากัด บริษัท เอเอ็นบี ลาบอราตอรี  จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

252 ยาบัญชียาหลัก 97,177.40        97,177.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอ็ล เอช เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท บี เอ็ล เอช เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

253 ยาบัญชียาหลัก 241,772.00      241,772.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

254 ยาบัญชียาหลัก 25,200.00        25,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

255 ยาบัญชียาหลัก 16,400.00        16,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไฟว์ ฟาร์มา จ ากัด บริษัท เมดิไฟว์ ฟาร์มา จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

256 ยาบัญชียาหลัก 58,567.80        58,567.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรีเมด ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

257 ยาบัญชียาหลัก 4,400.00          4,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนทัลฟาร์ท จ ากัด บริษัท คอนติเนนทัลฟาร์ท จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

258 ซ่อมเครื องช่วยหายใจ 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากดัด บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากดัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

259 ครุภัณฑ์ส านักงาน 550.00             550.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

260 วัสดุก่อสร้าง 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง นาย ภัคธวัช  บุพชาติ นาย ภัคธวัช  บุพชาติ ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

261 จ้างเหมาขนย้ายของ 17,500.00        17,500.00       เฉพาะเจาะจง นาย รติวัชร์  แก้ววารี นาย รติวัชร์  แก้ววารี ราคาต  าสุด 001/003 27 มีนาคม 2563

262 จ้างเปลี ยนน้ ามันเครื อง 32,100.00        32,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์ จ ากัด บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

263 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,490.00          7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาแก็สอินตรัสกตรี จ ากัด บริษัท ลานนาแก็สอินตรัสกตรี จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

264 ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,600.00          9,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

265 จ้างปรับปรุงมุ้งลวด 13,840.00        13,840.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

266 วัสดุส านักงาน 11,400.00        11,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย หจก. อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

267 จ้างท าป้าย 3,870.00          3,870.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เลเซอร์ล าปางอิงค์เจท ร้าน เลเซอร์ล าปางอิงค์เจท ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

268 จ้างติดต้ังกรอบประตู 1,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ปัทมาเจริญกิจก่อสร้าง ร้าน ปัทมาเจริญกิจก่อสร้าง ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

269 จ้างปรับปรุง ICU 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

270 อาหาร เดือน เมษายน 483,550.00      483,550.00     เฉพาะเจาะจง นายสมพล บารีกุล นายสมพล บารีกุล ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

271 ยาบัญชียาหลัก 30,050.00        30,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

272 ยาบัญชียาหลัก 153,100.00      153,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พาร์ตาแลบ จ ากัด บริษัท พาร์ตาแลบ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

273 ยาบัญชียาหลัก 41,120.00        41,120.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

274 ยาบัญชียาหลัก 18,510.40        18,510.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

275 ยาบัญชียาหลัก 49,220.00        49,220.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563



276 ยาบัญชียาหลัก 24,000.00        24,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

277 ยาบัญชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มิลาโน จ ากัด บริษัท มิลาโน จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

278 ยาบัญชียาหลัก 23,300.00        23,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอนเมนู จ ากัด บริษัท โมเดอนเมนู จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

279 ยาบัญชียาหลัก 87,200.00        87,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

280 ยาบัญชียาหลัก 35,100.00        35,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

281 ยาบัญชียาหลัก 10,350.00        10,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

282 ยาบัญชียาหลัก 3,350.00          3,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าแลนด์ จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่าแลนด์ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

283 ยาบัญชียาหลัก 115,450.00      115,450.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

284 ยาบัญชียาหลัก 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

285 ยาบัญชียาหลัก 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พาร์ตาแลบ จ ากัด บริษัท พาร์ตาแลบ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

286 ยาบัญชียาหลัก 3,424.00          3,424.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บีแอลฮัว จ ากัด บริษัท บีแอลฮัว จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

287 ยาบัญชียาหลัก 84,744.00        84,744.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีรอลส์ จ ากัด บริษัท ฮีรอลส์ จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

288 ยาบัญชียาหลัก 20,400.00        20,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 27 มีนาคม 2563

289 จ้างติดต้ัง สาย LAN 220,000.00      220,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โซลูชั น คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท สมาร์ท โซลูชั น คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 30 มีนาคม 2563

290 จ้างตรวจวิเคราะห์น้ า 2,950.00          2,950.00         เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง ราคาต  าสุด 30 มีนาคม 2563

291 นมผง 1,075.00          1,075.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต  าสุด 30 มีนาคม 2563

292 โต๊ะพับ 1,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด 30 มีนาคม 2563

293 พลาสิกใส 1,700.00          1,700.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ยากัตซิงห์ หจก. ยากัตซิงห์ ราคาต  าสุด 30 มีนาคม 2563

294 ไม้กวาดแข็ง 1,400.00          1,400.00         เฉพาะเจาะจง นายอุดม จ๊ะใจ นายอุดม จ๊ะใจ ราคาต  าสุด 30 มีนาคม 2563

295 ผ้าขนหนูห่อลูกประคบ 1,920.00          1,920.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต  าสุด 30 มีนาคม 2563

296 จ้างท าความสะอาด 70,494.00        70,494.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด ราคาต  าสุด 30 มีนาคม 2563


