
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรือ

จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรช้ือหรือจ้ำง

1 ตู้เย็นเก็บสภาพศพ 36,000.00        36,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญชัยเคร่ืองเย็น ร้าน เจริญชัยเคร่ืองเย็น ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

2 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

3 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 80,000.00        80,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

4 ยาบัญชียาหลัก 28,355.00        28,355.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

5 ยาบัญชียาหลัก 21,208.00        21,208.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ่ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

6 ยาบัญชียาหลัก 5,600.00          5,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

7 ยาบัญชียาหลัก 44,250.00        44,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ จ่ากัด บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

8 ยาบัญชียาหลัก 34,900.00        34,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดร์ินฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท โมเดร์ินฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

9 ยาบัญชียาหลัก 49,562.40        49,562.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอลเอช จ่ากัด บริษัท บีเอลเอช จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

10 ยาบัญชียาหลัก 15,340.00        15,340.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลิน บริษัท เบอลิน ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

11 ยาบัญชียาหลัก 22,600.00        22,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ บริษัท มาสุ ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

12 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

13 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอลปิเทค จ่ากัด บริษัท ฮอลปิเทค จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

14 จ้างซ่อมเคร่ืองกระตุก 12,500.00        12,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจ็น จ่ากัด บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจ็น จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

15 จ้างซ่อมค.งานบ้านงานครัว 800.00             800.00            เฉพาะเจาะจง นาย สุรพงษ์ ศรีชัยวงศ์ นาย สุรพงษ์ ศรีชัยวงศ์ ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

16 จ้างเหมาท่าตรายาง 480.00             480.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รักกันโฆษณา ร้าน รักกันโฆษณา ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

17 วัสดุบริโภค 1,075.00          1,075.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

18 จ้างซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจ 850.00             850.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลส์ จ่ากัด บริษัท ไอดีเวลส์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

19 จ้างซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจ 850.00             850.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลส์ จ่ากัด บริษัท ไอดีเวลส์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

20 วัสดุส่านักงาน 1,240.00          1,240.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

21 จ้างสูบบ่อปฏิกูล 700.00             700.00            เฉพาะเจาะจง นายบุญมี เมืองมาหล้า นายบุญมี เมืองมาหล้า ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

22 จ้างเหมาร้ือถอนเปล่ียน 4,200.00          4,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

23 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,836.00          5,836.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ่ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
โรงพยำบำลเกำะคำ



24 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 77,977.00        77,977.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

25 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

26 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 34,250.00        34,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

27 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 76,800.00        76,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

28 จ้างเหมาบ่ารุงรักษาลิฟท์ 11,812.80        11,812.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน จ่ากัด บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

29 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

30 จ้างเหมา 19,855.00        19,855.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เมดิคอล จ่ากัด บริษัท บางกอก เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กันยายน 2563

31 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 2 กันยายน 2563

32 สต๊ิกเกอร์เทอร์มอล 23,000.00        23,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ่ากัด บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 2 กันยายน 2563

33 ยากันยุง 35,880.00        35,880.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต่่าสุด 2 กันยายน 2563

34 จ้างบ่ารุงลิฟท์ 22,470.00        22,470.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด ราคาต่่าสุด 2 กันยายน 2563

35 จ้างเหมาติดต้ัง 23,000.00        23,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง ราคาต่่าสุด 2 กันยายน 2563

36 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน่้า 8,200.00          8,200.00         เฉพาะเจาะจง นาย อภิเดช ปานันท์ นาย อภิเดช ปานันท์ ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

37 ยาบัญชียาหลัก 28,400.00        28,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พาต้าแล็บ จ่ากัด บริษัท พาต้าแล็บ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

38 ยาบัญชียาหลัก 39,369.10        39,369.10       เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

39 ยาบัญชียาหลัก 30,810.00        30,810.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค จ่ากัด บริษัท แอตแลนติค จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

40 ยาบัญชียาหลัก 17,100.00        17,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ่ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

41 ยาบัญชียาหลัก 25,880.00        25,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พี ดรักส์ จ่ากัด บริษัท ที พี ดรักส์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

42 ยาบัญชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท พรีเมด ฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

43 ยาบัญชียาหลัก 44,880.00        44,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

44 ยาบัญชียาหลัก 4,776.48          4,776.48         เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

45 ยาบัญชียาหลัก 59,350.00        59,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

46 ยาบัญชียาหลัก 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทรเป้ียน จ่ากัด บริษัท ยูโทรเป้ียน จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

47 ยาบัญชียาหลัก 16,400.00        16,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ่ากัด บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

48 ยาบัญชียาหลัก 3,800.00          3,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์นฟาร์มา จ่ากัด บริษัท โมเดิร์นฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

49 ยาบัญชียาหลัก 1,450.00          1,450.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลบีเอส จ่ากัด บริษัท แอลบีเอส จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

50 ยาบัญชียาหลัก 13,600.00        13,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

51 ยาบัญชียาหลัก 4,100.00          4,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไฟว์ฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท เมดิไฟว์ฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563



52 ยาบัญชียาหลัก 12,932.00        12,932.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

53 ยาบัญชียาหลัก 13,044.00        13,044.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิก้า จ่ากัด บริษัท ฟาร์มาดิก้า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

54 ยาบัญชียาหลัก 6,200.00          6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท 2 เอ็ม เมคเมเอร์ จ่ากัด บริษัท 2 เอ็ม เมคเมเอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

55 ยาบัญชียาหลัก 3,210.00          3,210.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จ่ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

56 ยาบัญชียาหลัก 2,853.60          2,853.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ่ากัด บริษัท วิทยาศรม จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

57 ยาบัญชียาหลัก 6,200.00          6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ็น ปี จ่ากัด บริษัท เอ เอ็น ปี จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

58 ยาบัญชียาหลัก 26,750.00        26,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชช่ัน จ่ากัด บริษัท เจ เอส วิชช่ัน จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

59 ยาบัญชียาหลัก 3,480.00          3,480.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

60 ครุภัณฑ์ส่านักงาน 27,500.00        27,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น่้าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น่้าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

61 ยาบัญชียาหลัก 550.00             550.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที ซัพพลาย จ่ากัด บริษัท เอส ที ซัพพลาย จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

62 ยาบัญชียาหลัก 77,000.00        77,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล พี ซัพพลาย จ่ากัด บริษัท แอล พี ซัพพลาย จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

63 ยาบัญชียาหลัก 3,620.00          3,620.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

64 ยาบัญชียาหลัก 3,650.00          3,650.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ่ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

65 ยาบัญชียาหลัก 1,180.00          1,180.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ่ียงใฮ้ทันตภัณฑ์ จ่ากัด บริษัท เซ่ียงใฮ้ทันตภัณฑ์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

66 ยาบัญชียาหลัก 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

67 ยาบัญชียาหลัก 9,951.00          9,951.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

68 จ้างเหมาท่าตรายาง 5,280.00          5,280.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รักกันโฆษณา ร้าน รักกันโฆษณา ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

69 จ้างบ่ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 6,040.00          6,040.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า -แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า -แอร์ ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

70 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,904.40        19,904.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

71 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,840.00        12,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กันยายน 2563

72 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 9 กันยายน 2563

73 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 9 กันยายน 2563

74 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 50,000.00        50,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 9 กันยายน 2563

75 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ่ากัด บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ่ากัด ราคาต่่าสุด 9 กันยายน 2563

76 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 760.00             760.00            เฉพาะเจาะจง  ร้าน อุดมกันทามาศ  ร้าน อุดมกันทามาศ ราคาต่่าสุด 9 กันยายน 2563

77 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ่ากัด บริษัท เมดิทอป จ่ากัด ราคาต่่าสุด 9 กันยายน 2563

78 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ่ากัด บริษัท เมดิทอป จ่ากัด ราคาต่่าสุด 9 กันยายน 2563

79 ยาก่าจัดแมลง 3,600.00          3,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก. พีที เพสท์ เซอร์วิส หจก. พีที เพสท์ เซอร์วิส ราคาต่่าสุด 9 กันยายน 2563



80 วัสดุทันตกรรม 3,424.00          3,424.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่าสุด 9 กันยายน 2563

81 วัสดุทันตกรรม 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่าสุด 9 กันยายน 2563

82 วัสดุทันตกรรม 1,280.00          1,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด ราคาต่่าสุด 9 กันยายน 2563

83 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,960.00        10,960.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน อุดมกันทามาศ ร้าน อุดมกันทามาศ ราคาต่่าสุด 9 กันยายน 2563

84 จ้างเหมาท่าป้าย 4,950.00          4,950.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ซายน์เนจกรุ๊ป หจก. ซายน์เนจกรุ๊ป ราคาต่่าสุด 10 กันยายน 2563

85 วัสดุก่อสร้าง 6,770.00          6,770.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ล่าปางชัยยาก่อสร้าง หจก. ล่าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต่่าสุด 10 กันยายน 2563

86 จ้างบ่ารุงรักษายานพาหนะ 203.30             203.30            เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล ราคาต่่าสุด 10 กันยายน 2563

87 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 80,000.00        80,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 10 กันยายน 2563

88 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 10 กันยายน 2563

89 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 80,000.00        80,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 10 กันยายน 2563

90 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 10 กันยายน 2563

91 ซ่อม ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 3,852.00          3,852.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล ราคาต่่าสุด 10 กันยายน 2563

92 ซ่อม ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 3,370.00          3,370.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล ราคาต่่าสุด 10 กันยายน 2563

93 วัสดุก่อสร้าง 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น่้าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น่้าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต่่าสุด 10 กันยายน 2563

94 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,906.00        10,906.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง จ่ากัด ราคาต่่าสุด 10 กันยายน 2563

95 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,562.00          9,562.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต่่าสุด 10 กันยายน 2563

96 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,115.00          5,115.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เตียเฮ่งฮง ร้าน เตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุด 10 กันยายน 2563

97 วัสดุส่านักงาน 41,086.50        41,086.50       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต่่าสุด 10 กันยายน 2563

98 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,840.00          1,840.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ล่าปางคลีน ร้าน ล่าปางคลีน ราคาต่่าสุด 10 กันยายน 2563

99 จ้างซ่อมเคร่ืองซักผ้า 15,200.00        15,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี เซอร์วิส จ่ากัด บริษัท ซี เอ็ม ซี เซอร์วิส จ่ากัด ราคาต่่าสุด 10 กันยายน 2563

100 รถจักรยายนต์ 48,500.00        48,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมพานิชล่าปาง จ่ากัด บริษัท นิยมพานิชล่าปาง จ่ากัด ราคาต่่าสุด 10 กันยายน 2563

101 จ้างเหมาท่าความสะอาด 234,980.00      234,980.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ่ากัด บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ่ากัด ราคาต่่าสุด 10 กันยายน 2563

102 จ้างเหมาท่าความสะอาด 17,749.00        17,749.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ่ากัด บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ่ากัด ราคาต่่าสุด 10 กันยายน 2563

103 วัสดุก่อสร้าง 1,785.00          1,785.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ล่าปางชัยยาก่อสร้าง หจก. ล่าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต่่าสุด 14 กันยายน 2563

104 จ้างเหมาบ่ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ทองน่อมเซอร์วิส หจก. ทองน่อมเซอร์วิส ราคาต่่าสุด 14 กันยายน 2563

105 จ้างเหมา X-ray เคล่ือนท่ี 28,000.00        28,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่ ราคาต่่าสุด 14 กันยายน 2563

106 จ้างเหมาบริการ Domin 1,391.00          1,391.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮสต้ิง โลตัส จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่) บริษัท โฮสต้ิง โลตัส จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่) ราคาต่่าสุด 14 กันยายน 2563

107 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 65,084.61        65,084.61       เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย แอล บริษัท รักษาความปลอดภัย แอล ราคาต่่าสุด 14 กันยายน 2563



108 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 260,000.00      260,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ตาหวานก๊อปป้ี ร้าน ตาหวานก๊อปป้ี ราคาต่่าสุด 14 กันยายน 2563

109 จ้างเหมาท่าป้าย 4,990.00          4,990.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เลเซอร์ล่าปางอิงค์เจค ร้าน เลเซอร์ล่าปางอิงค์เจค ราคาต่่าสุด 14 กันยายน 2563

110 วัสดุก่อสร้าง 2,120.00          2,120.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ล่าปางชัยยาก่อสร้าง หจก. ล่าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต่่าสุด 14 กันยายน 2563

111 จ้างซ่อมค.ยานยนต์ 7,286.70          7,286.70         เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล ราคาต่่าสุด 14 กันยายน 2563

112 จ้างเหมาตรวจสอบระบบไฟฟ้า 1,042.21          1,042.21         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกาะคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกาะคา ราคาต่่าสุด 14 กันยายน 2563

113 จ้างเหมาท่าลายหนังสือ 7,500.00          7,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ชายน์เนจกรุ๊ป หจก. ชายน์เนจกรุ๊ป ราคาต่่าสุด 14 กันยายน 2563

114 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 50,000.00        50,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดีส อัลลายแอนซ์ จ่ากัด บริษัท เมดีส อัลลายแอนซ์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 14 กันยายน 2563

115 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอลปิเทค จ่ากัด บริษัท ฮอลปิเทค จ่ากัด ราคาต่่าสุด 14 กันยายน 2563

116 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 15 กันยายน 2563

117 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 99,000.00        99,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 15 กันยายน 2563

118 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 90,000.00        90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 15 กันยายน 2563

119 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 61,250.00        61,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่าสุด 15 กันยายน 2563

120 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16,100.00        16,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ่ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 15 กันยายน 2563

121 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 72,000.00        72,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 15 กันยายน 2563

122 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 72,600.00        72,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟ ฟินิเท็ค จ่ากัด บริษัท แอฟ ฟินิเท็ค จ่ากัด ราคาต่่าสุด 15 กันยายน 2563

123 ซิลิโคนใส 360.00             360.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าประปาและเคร่ืองกรองน่้า ร้าน ธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าประปาและเคร่ืองกรองน่้า ราคาต่่าสุด 15 กันยายน 2563

124 ฝากระโทน 400.00             400.00            เฉพาะเจาะจง นาย โท  จันทร์ตา นาย โท  จันทร์ตา ราคาต่่าสุด 15 กันยายน 2563

125 ซ่อมโซฟา 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน สายชลการเบาะ ร้าน สายชลการเบาะ ราคาต่่าสุด 15 กันยายน 2563

126 จ้างซ่อม ค.ยานยนต์ 11,984.00        11,984.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล ราคาต่่าสุด 15 กันยายน 2563

127 ซ่อมโซฟา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 16 กันยายน 2563

128 อาหารเดือน ตุลาคม 486,266.00      486,266.00     เฉพาะเจาะจง นาย สมพล บารมีกุล นาย สมพล บารมีกุล ราคาต่่าสุด 16 กันยายน 2563

129 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 17 กันยายน 2563

130 หัวเทียน 160.00             160.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ล่าปางอนันตภัณฑ์ ร้าน ล่าปางอนันตภัณฑ์ ราคาต่่าสุด 17 กันยายน 2563

131 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 18 กันยายน 2563

132 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 21 กันยายน 2563

133 จ้างซ่อมเคร่ืองจ้ี 3,850.00          3,850.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เจซิเมด จ่ากัด บริษัท เจซิเมด จ่ากัด ราคาต่่าสุด 21 กันยายน 2563

134 จ้างซ่อมโคมไฟฟ้าผ่าตัด 1,050.00          1,050.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพล เทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท ชุมพล เทรดด้ิง จ่ากัด ราคาต่่าสุด 21 กันยายน 2563

135 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 96,193.00        96,193.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เจซิเมด จ่ากัด บริษัท เจซิเมด จ่ากัด ราคาต่่าสุด 23 กันยายน 2563



136 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 32,742.00        32,742.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่าสุด 23 กันยายน 2563

137 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็ก เทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท โอเร็ก เทรดด้ิง จ่ากัด ราคาต่่าสุด 23 กันยายน 2563

138 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 455,200.00      455,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จ่ากัด บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 23 กันยายน 2563

139 ฟันเทียม 101,055.00      101,055.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา  ซีแลลม จ่ากัด บริษัท เอ็กซา  ซีแลลม จ่ากัด ราคาต่่าสุด 23 กันยายน 2563

140 จ้างพนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 99,840.00        99,840.00       เฉพาะเจาะจง นาง แต๋ง เรือนแก้ว นาง แต๋ง เรือนแก้ว ราคาต่่าสุด 23 กันยายน 2563

141 จ้างพนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 99,840.00        99,840.00       เฉพาะเจาะจง นาย ยศกร จินะการ นาย ยศกร จินะการ ราคาต่่าสุด 23 กันยายน 2563

142 จ้างพนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 99,840.00        99,840.00       เฉพาะเจาะจง นาย น้อย โยนก นาย น้อย โยนก ราคาต่่าสุด 23 กันยายน 2563

143 จ้างพนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 99,840.00        99,840.00       เฉพาะเจาะจง นาย ประทีป  มุณีแก้ว นาย ประทีป  มุณีแก้ว ราคาต่่าสุด 23 กันยายน 2563

144 จ้างนักเทคนิคการแพทย์ 300,960.00      300,960.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว รุ่งพิชา  อุตโม นางสาว รุ่งพิชา  อุตโม ราคาต่่าสุด 23 กันยายน 2563

145 จ้างนักเทคนิคการแพทย์ 300,960.00      300,960.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว ธนพร จะวะนะ นางสาว ธนพร จะวะนะ ราคาต่่าสุด 23 กันยายน 2563

146 จ้างนักรังสีการแพทย์ 138,240.00      138,240.00     เฉพาะเจาะจง นาย ศิลานนท์  สุวรรณดี นาย ศิลานนท์  สุวรรณดี ราคาต่่าสุด 23 กันยายน 2563

147 จ้างผู้ช่วยเหลือ 168,720.00      168,720.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรษา ราชเสนา นางสาวสุพรรษา ราชเสนา ราคาต่่าสุด 23 กันยายน 2563

148 จ้างซ่อมกล้องจุลทรรศน์ 10,500.00        10,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ศุภชัยการแพทย์ ร้าน ศุภชัยการแพทย์ ราคาต่่าสุด 23 กันยายน 2563

149 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 24 กันยายน 2563

150 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 70,000.00        70,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่าสุด 24 กันยายน 2563

151 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 47,870.00        47,870.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนด์เมด จ่ากัด บริษัท ไซแอนด์เมด จ่ากัด ราคาต่่าสุด 24 กันยายน 2563

152 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,675.00          2,675.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันเมดิคอลไลน์ จ่ากัด บริษัท ซันเมดิคอลไลน์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 24 กันยายน 2563

153 จ้างเหมาขนย้ายขยะ 60,000.00        60,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต่่าสุด 24 กันยายน 2563

154 จ้างบ่ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาแอร์ - การไฟฟ้า ร้าน รัษฎาแอร์ - การไฟฟ้า ราคาต่่าสุด 24 กันยายน 2563

155 วัสดุส่านักงาน 6,800.00          6,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล ราคาต่่าสุด 24 กันยายน 2563

156 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 20,900.00        20,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 28 กันยายน 2563

157 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 28 กันยายน 2563

158 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 55,480.00        55,480.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 28 กันยายน 2563

159 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

160 ยาบัญชียาหลัก 4,654.50          4,654.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

161 ยาบัญชียาหลัก 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ครอสม่า จ่ากัด บริษัท ครอสม่า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

162 ยาบัญชียาหลัก 41,944.00        41,944.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีรอลล์ จ่ากัด บริษัท ฮีรอลล์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

163 ยาบัญชียาหลัก 123,705.91      123,705.91     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563



164 ยาบัญชียาหลัก 24,455.92        24,455.92       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

165 ยาบัญชียาหลัก 17,120.00        17,120.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโอไซน่า เฮลท์แคร์ จ่ากัด บริษัท อินโอไซน่า เฮลท์แคร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

166 ยาบัญชียาหลัก 67,210.00        67,210.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

167 ยาบัญชียาหลัก 43,980.20        43,980.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

168 ยาบัญชียาหลัก 22,600.00        22,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ่ากัด บริษัท มาสุ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

169 ยาบัญชียาหลัก 172,526.80      172,526.80     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซุติคอล จ่ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซุติคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

170 ยาบัญชียาหลัก 192,300.00      192,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ่ากัด บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

171 ยาบัญชียาหลัก 48,020.00        48,020.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล โพล่ี เทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท เซ็นทรัล โพล่ี เทรดด้ิง จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

172 ยาบัญชียาหลัก 180,539.10      180,539.10     เฉพาะเจาะจง บริษัท องค์การเภสัขกรรม จ่ากัด บริษัท องค์การเภสัขกรรม จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

173 ยาบัญชียาหลัก 26,408.00        26,408.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท พรีเมด ฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

174 ยาบัญชียาหลัก 37,057.60        37,057.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จ่ากัด บริษัท ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

175 ยาบัญชียาหลัก 58,229.40        58,229.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอลเอส เทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท บีเอลเอส เทรดด้ิง จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

176 ยาบัญชียาหลัก 93,080.00        93,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟ่า จ่ากัด บริษัท พรอสฟ่า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

177 ยาบัญชียาหลัก 131,620.00      131,620.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอลินฟาร์มา ซูติคอล จ่ากัด บริษัท เบอลินฟาร์มา ซูติคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

178 ยาบัญชียาหลัก 10,500.00        10,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิก้า จ่ากัด บริษัท ฟาร์มาดิก้า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

179 ยาบัญชียาหลัก 35,300.00        35,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีดรักส์แลบอราทอริสิ จ่ากัด บริษัท ทีพีดรักส์แลบอราทอริสิ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

180 ยาบัญชียาหลัก 10,500.00        10,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โปล่ีฟาร์ม จ่ากัด บริษัท โปล่ีฟาร์ม จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

181 ยาบัญชียาหลัก 27,740.32        27,740.32       เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์ จ่ากัด บริษัท สหแพทย์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

182 ยาบัญชียาหลัก 33,600.00        33,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทรเป้ียน จ่ากัด บริษัท ยูโทรเป้ียน จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

183 ยาบัญชียาหลัก 7,440.00          7,440.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ่ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

184 ยาบัญชียาหลัก 22,000.00        22,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาอินโนว่า อินโนว่า จ่ากัด บริษัท ฟาร์มาอินโนว่า อินโนว่า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

185 ยาบัญชียาหลัก 8,120.00          8,120.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอ เมดิคอลล์  จ่ากัด บริษัท ทีโอ เมดิคอลล์  จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

186 ยาบัญชียาหลัก 44,900.00        44,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น ฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท โมเดิร์น ฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

187 ยาบัญชียาหลัก 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า จ่ากัด บริษัท ฟาร์มีน่า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

188 ยาบัญชียาหลัก 48,740.00        48,740.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ่ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

189 ยาบัญชียาหลัก 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ่ากัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

190 ยาบัญชียาหลัก 36,880.00        36,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท ดีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

191 ยาบัญชียาหลัก 3,852.00          3,852.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ่ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563



192 ยาบัญชียาหลัก 8,640.00          8,640.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอส ออริก้า จ่ากัด บริษัท ดีซีเอส ออริก้า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

193 ยาบัญชียาหลัก 3,960.00          3,960.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสบีเอส จ่ากัด บริษัท เอสบีเอส จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

194 ยาบัญชียาหลัก 2,432.00          2,432.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ่ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

195 ยาบัญชียาหลัก 1,400.00          1,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท หาญไทย จ่ากัด บริษัท หาญไทย จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

196 ยาบัญชียาหลัก 40,950.00        40,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ่ากัด บริษัท เมดไลน์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

197 ยาบัญชียาหลัก 9,600.00          9,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เอฟด่ี จ่ากัด บริษัท ไทย เอฟด่ี จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

198 ยาบัญชียาหลัก 34,200.00        34,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท กลุ่มเงินทุนหนุนเวียนยาเสพติด บริษัท กลุ่มเงินทุนหนุนเวียนยาเสพติด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

199 จ้างบ่ารุงเคร่ืองอบ 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท น่าวิวัตน์การช่าง (๑992) จ่ากัด บริษัท น่าวิวัตน์การช่าง (๑992) จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

200 จ้างบ่ารุงเคร่ืองล้าง 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท น่าวิวัตน์การช่าง (๑992) จ่ากัด บริษัท น่าวิวัตน์การช่าง (๑992) จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 กันยายน 2563

201 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,880.00          2,880.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 30 กันยายน 2563

202 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,000.00        40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด บริษัท MDC เมดิคอล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 30 กันยายน 2563

203 ชุดสายไฟ 9,000.00          9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิท๊อป จ่ากัด บริษัท เมดิท๊อป จ่ากัด ราคาต่่าสุด 30 กันยายน 2563

204 ยาทากันยุง 46,080.00        46,080.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต่่าสุด 30 กันยายน 2563

205 จ้างเหมาตรวจแล็บ 500,000.00      500,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จ่ากัด บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จ่ากัด ราคาต่่าสุด 30 กันยายน 2563

206 จ้างเหมาตรวจแล็บ 300,000.00      300,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ่ากัด บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 30 กันยายน 2563

207 จ้างเหมาตรวจแล็บ 400,000.00      400,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสแอนด์พี บริษัท เอสแอนด์พี ราคาต่่าสุด 30 กันยายน 2563

208 จ้างเหมา 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต่่าสุด 30 กันยายน 2563

209 จ้างเหมาตรวจแล็บ 400,000.00      400,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดรเมดิคอล บริษัท อุดรเมดิคอล ราคาต่่าสุด 30 กันยายน 2563

210 กล้องวงจรปิด 5,400.00          5,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก. กันตินันท์ เน๊ตเวิรก หจก. กันตินันท์ เน๊ตเวิรก ราคาต่่าสุด 30 กันยายน 2563

211 จ้างซ่อมแอร์ 4,750.00          4,750.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาแอร์ -การไฟฟ้า ร้าน รัษฎาแอร์ -การไฟฟ้า ราคาต่่าสุด 30 กันยายน 2563

212 ล้ินชักพลาสติก 630.00             630.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ ราคาต่่าสุด 30 กันยายน 2563

213 วัสดุอ่ืน 2,475.00          2,475.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน บ๊ิกฟาวเวอร์ ร้าน บ๊ิกฟาวเวอร์ ราคาต่่าสุด 30 กันยายน 2563

214 จ้างเหมาท่าตรายาง 120.00             120.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รักกันโฆษณา ร้าน รักกันโฆษณา ราคาต่่าสุด 30 กันยายน 2563

215 วัสดุส่านักงาน 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. กันตินันท์ เน๊ตเวิรก หจก. กันตินันท์ เน๊ตเวิรก ราคาต่่าสุด 30 กันยายน 2563

216 วัสดุส่านักงาน 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน แม่วังเปเปอร์ฟอร์ม ร้าน แม่วังเปเปอร์ฟอร์ม ราคาต่่าสุด 30 กันยายน 2563


