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1 วัสดุบริโภค 351,700.00   351,700.00   เฉพาะเจาะจง ร้านรินพลเจริญกจิกอ่สร้าง ร้านรินพลเจริญกจิกอ่สร้าง ราคาต ่าสุด 6 ตุลาคม 63
2 วัสดุก่อสร้าง 190.00          190.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเกาะคาอลูมิเนียม ร้านเกาะคาอลูมิเนียม ราคาต ่าสุด 6 ตุลาคม 63
3 วัสดุบริโภค 155,048.00   155,048.00   เฉพาะเจาะจง นายสมพล บารมีกลุ นายสมพล บารมีกลุ ราคาต ่าสุด 6 ตุลาคม 63
4 ครุภณัฑ์ยานยนต์ 48,500.00     48,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมพานิชล่าปาง จ่ากดั บริษัท นิยมพานิชล่าปาง จ่ากดั ราคาต ่าสุด 7 ตุลาคม 63
5 วัสดุงานบา้น 46,080.00     46,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์ ร้านมานิตย์ ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,200.00     23,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบีเอสเอ็นโทนเนอร์ ร้านบีเอสเอ็นโทนเนอร์ ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,790.00       2,790.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
8 ค่าใช้สอย 203.30          203.30          เฉพาะเจาะจง ร้านโยธิน ดีเซล ร้านโยธิน ดีเซล ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
9 ค่าใช้สอย 3,852.00       3,852.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโยธิน ดีเซล ร้านโยธิน ดีเซล ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63

10 ค่าใช้สอย 3,370.50       3,370.50       เฉพาะเจาะจง ร้านโยธิน ดีเซล ร้านโยธิน ดีเซล ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
11 วัสดุบริโภค 760.00          760.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมกนัทามาศ ร้านอุดมกนัทามาศ ราคาต ่าสุด 12 ตุลาคม 63
12 วัสดุงานบา้น 10,960.00     10,960.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมกนัทามาศ ร้านอุดมกนัทามาศ ราคาต ่าสุด 12 ตุลาคม 63
13 วัสดุก่อสร้าง 1,500.00       1,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.น า่ล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น า่ล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 12 ตุลาคม 63
14 วัสดุส่านกังาน 20,000.00     20,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม ราคาต ่าสุด 12 ตุลาคม 63
15 ค่าใช้สอย 8,200.00       8,200.00       เฉพาะเจาะจง นายอภิเดช ปานันท์ นายอภิเดช ปานันท์ ราคาต ่าสุด 12 ตุลาคม 63
16 ค่าใช้สอย 15,200.00     15,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านซี.เอ็ม.ท.ีเซอร์วิส ร้านซี.เอ็ม.ท.ีเซอร์วิส ราคาต ่าสุด 12 ตุลาคม 63
17 ค่าใช้สอย 7,286.70       7,286.70       เฉพาะเจาะจง ร้านโยธิน ดีเซล ร้านโยธิน ดีเซล ราคาต ่าสุด 12 ตุลาคม 63
18 ค่าใช้สอย 11,984.00     11,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโยธิน ดีเซล ร้านโยธิน ดีเซล ราคาต ่าสุด 12 ตุลาคม 63
19 ค่าใช้สอย 12,500.00     12,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิคอล คอนเวอร์เจนซ์ จา่กดั บริษทั เมดิคอล คอนเวอร์เจนซ์ จา่กดั ราคาต ่าสุด 14 ตุลาคม 63
20 ค่าใช้สอย 3,850.00       3,850.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ซี จ่ากดั บริษัท เจ.ซี จ่ากดั ราคาต ่าสุด 14 ตุลาคม 63
21 ค่าใช้สอย 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศุภชัย การแพทย์ ร้านศุภชัย การแพทย์ ราคาต ่าสุด 14 ตุลาคม 63
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22 วัสดุบริโภค 3,280.00       3,280.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์ ร้านมานิตย์ ราคาต ่าสุด 14 ตุลาคม 63
23 วัสดุอื น 3,600.00       3,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พีที เพสท์ เซอรืวิส หจก.พีที เพสท์ เซอรืวิส ราคาต ่าสุด 14 ตุลาคม 63
24 ค่าใช้สอย 6,200.00       6,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทองน่วมเซอร์วิส ร้านทองน่วมเซอร์วิส ราคาต ่าสุด 14 ตุลาคม 63
25 ค่าใช้สอย 4,200.00       4,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรินพลเจริญกจิกอ่สร้าง ร้านรินพลเจริญกจิกอ่สร้าง ราคาต ่าสุด 14 ตุลาคม 63
26 ค่าใช้สอย 4,950.00       4,950.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ซายน์เนจกรุ๊ป หจก. ซายน์เนจกรุ๊ป ราคาต ่าสุด 14 ตุลาคม 63
27 ค่าใช้สอย 5,280.00       5,280.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรักกนัโฆษณา ร้านรักกนัโฆษณา ราคาต ่าสุด 14 ตุลาคม 63
28 ค่าใช้สอย 6,040.00       6,040.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ราคาต ่าสุด 14 ตุลาคม 63
29 ค่าใช้สอย 1,042.21       1,042.21       เฉพาะเจาะจง การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอา่เภอเกาะคา การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอา่เภอเกาะคา ราคาต ่าสุด 14 ตุลาคม 63
30 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 33,500.00     33,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทโซลูชั น จ่ากดั บ.สมาร์ทโซลูชั น จ่ากดั ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
31 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 235,000.00   235,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทโซลูชั น จ่ากดั บ.สมาร์ทโซลูชั น จ่ากดั ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
32 วัสดุก่อสร้าง 2,120.00       2,120.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางชัยยากอ่สร้าง หจก.ล่าปางชัยยากอ่สร้าง ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
33 ค่าใช้สอย 33,170.00     33,170.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เบสท์ เมดิคอล (แพร่) หจก.เบสท์ เมดิคอล (แพร่) ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
34 ค่าใช้สอย 3,700.00       3,700.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ ค่าลือ นายณัฐพงศ์ ค่าลือ ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
35 ค่าใช้สอย 7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซายน์เนจกรุ๊ป หจก.ซายน์เนจกรุ๊ป ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
36 ค่าใช้สอย 1,800.00       1,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ร้านรัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
37 ครุภณัฑ์ส่านกังาน 1,050.00       1,050.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เจยีวพานิช หจก.เจยีวพานิช ราคาต ่าสุด 16 ตุลาคม 63
38 ค่าใช้สอย 1,200.00       1,200.00       เฉพาะเจาะจง นายนิรันทร์ ใจค่า(ชนัดดา) นายนิรันทร์ ใจค่า(ชนัดดา) ราคาต ่าสุด 16 ตุลาคม 63
39 ค่าใช้สอย 480.00          480.00          เฉพาะเจาะจง ร้านรักกนัโฆษณา ร้านรักกนัโฆษณา ราคาต ่าสุด 16 ตุลาคม 63
40 วัสดุงานบา้น 3,819.00       3,819.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง ราคาต ่าสุด 16 ตุลาคม 63
41 วัสดุงานบา้น 10,181.50     10,181.50     เฉพาะเจาะจง บริษทั อยัยา อนิเตอร์เทรดดิ ง จา่กดั บริษทั อยัยา อนิเตอร์เทรดดิ ง จา่กดั ราคาต ่าสุด 16 ตุลาคม 63
42 วัสดุงานบา้น 10,098.00     10,098.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์ ร้านมานิตย์ ราคาต ่าสุด 16 ตุลาคม 63
43 วัสดุงานบา้น 2,390.00       2,390.00       เฉพาะเจาะจง ร้านล่าปางคลีน ร้านล่าปางคลีน ราคาต ่าสุด 16 ตุลาคม 63
44 วัสดุส่านกังาน 44,948.50     44,948.50     เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาต ่าสุด 16 ตุลาคม 63
45 วัสดุงานบา้น 11,100.00     11,100.00     เฉพาะเจาะจง บ.พแีอนด์เคพลาสติก อนิดัสทรี จา่กดั บ.พแีอนด์เคพลาสติก อนิดัสทรี จา่กดั ราคาต ่าสุด 16 ตุลาคม 63
46 วัสดุก่อสร้าง 6,770.00       6,770.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางชัยยากอ่สร้าง หจก.ล่าปางชัยยากอ่สร้าง ราคาต ่าสุด 16 ตุลาคม 63



ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีซ้ื่อหรือจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการชื้อหรือจ้าง

47 ครุภณัฑ์ส่านกังาน 27,500.00     27,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.น า่ล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น า่ล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 19 ตุลาคม 63
48 ค่าใช้สอย 1,391.00       1,391.00       เฉพาะเจาะจง บริษทโฮสติ ง โลตัส จ่ากดั บริษทโฮสติ ง โลตัส จ่ากดั ราคาต ่าสุด 19 ตุลาคม 63
49 ค่าใช้สอย 1,050.00       1,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพลเทรดดิ งกรุ๊ป จ่ากดั บริษัท ชุมพลเทรดดิ งกรุ๊ป จ่ากดั ราคาต ่าสุด 19 ตุลาคม 63
50 ค่าใช้สอย 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ ดีไซน์ ร้านเอ ดีไซน์ ราคาต ่าสุด 19 ตุลาคม 63
51 วัสดุก่อสร้าง 1,785.00       1,785.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางชัยยากอ่สร้าง หจก.ล่าปางชัยยากอ่สร้าง ราคาต ่าสุด 19 ตุลาคม 63
52 วัสดุส่านกังาน 3,780.00       3,780.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์ ราคาต ่าสุด 19 ตุลาคม 63
53 วัสดุอื น 2,475.00       2,475.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบิ๊กฟลาวเวอร์ ร้านบิ๊กฟลาวเวอร์ ราคาต ่าสุด 19 ตุลาคม 63
54 ค่าใช้สอย 1,800.00       1,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทองน่วมเซอร์วิส ร้านทองน่วมเซอร์วิส ราคาต ่าสุด 19 ตุลาคม 63
55 ค่าใช้สอย 478,458.00   478,458.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรพลัส จ่ากดั บริษัท เนฟโฟรพลัส จ่ากดั ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
56 ค่าใช้สอย 150,450.00   150,450.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
57 ค่าใช้สอย 18,190.00     18,190.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลเจนเทค จ่ากดั บริษัท อัลเจนเทค จ่ากดั ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
58 ครุภณัฑ์ส่านกังาน 63,800.00     63,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กนัตินันท์ เน็ทเวิร์ค หจก.กนัตินันท์ เน็ทเวิร์ค ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
59 ครุภณัฑ์ส่านกังาน 5,400.00       5,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กนัตินันท์ เน็ทเวิร์ค หจก.กนัตินันท์ เน็ทเวิร์ค ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
60 วัสดุเกษตร 1,760.00       1,760.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โรจนธนาพันธ(์ชนัดดา) หจก.โรจนธนาพันธ(์ชนัดดา) ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
61 วัสดุบริโภค 158,150.00   158,150.00   เฉพาะเจาะจง นายสมพล บารมีกลุ นายสมพล บารมีกลุ ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
62 วัสดุส่านกังาน 23,000.00     23,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิคอลจ่ากดั บ.เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิคอลจ่ากดั ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
63 วัสดุส่านกังาน 6,800.00       6,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
64 ค่าใช้สอย 4,000.00       4,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอสแอนด์พี ไดแอ๊กโนสติก กรุ๊ป บ.เอสแอนด์พี ไดแอ๊กโนสติก กรุ๊ป ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
65 ค่าใช้สอย 55,690.00     55,690.00     เฉพาะเจาะจง บ.เนชั นแนล เฮลทืแคร์ ซิสเท็มส์ บ.เนชั นแนล เฮลทืแคร์ ซิสเท็มส์ ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
66 ค่าใช้สอย 6,955.00       6,955.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโยธิน ดีเซล ร้านโยธิน ดีเซล ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
67 ครุภณัฑ์การแพทย์ 19,999.00     19,999.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคเอซ จ่ากดั บริษัท เทคเอซ จ่ากดั ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
68 ค่าใช้สอย 2,750.00       2,750.00       เฉพาะเจาะจง คลินิกล่าปางแล็บ คลินิกล่าปางแล็บ ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
69 ครุภณัฑ์การแพทย์ 93,000.00     93,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล เฮลตี แคร์ จ่ากดั บ.โกลบอล เฮลตี แคร์ จ่ากดั ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
70 ครุภณัฑ์การแพทย์ 998,000.00   998,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอ็มซี ไปโอเท็ค จ่ากดั บ.ซีเอ็มซี ไปโอเท็ค จ่ากดั ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
71 วัสดุชันสูตร 164,435.00   164,435.00   เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล่าปาง โรงพยาบาลล่าปาง ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
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72 วัสดุชันสูตร 13,919.00     13,919.00     เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล่าปาง โรงพยาบาลล่าปาง ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
73 ค่าใช้สอย 4,246.83       4,246.83       เฉพาะเจาะจง บรัท โตโยต้าล่าปาง จ่ากดั บรัท โตโยต้าล่าปาง จ่ากดั ราคาต ่าสุด 26 ตุลาคม 63
74 วัสดุไฟฟ้า 170.00          170.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทเล่าจิ นกวงจ่ากดั บริษัทเล่าจิ นกวงจ่ากดั ราคาต ่าสุด 26 ตุลาคม 63
75 วัสดุงานบา้น 53,500.00     53,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จ่ากดั บริษัท ลักค์คลีนนิ ง ซัพพลาย จ่ากดั ราคาต ่าสุด 10พฤศจกิายน 63
76 ค่าใช้สอย 246,729.00   246,729.00   เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ่ากดั บ.เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ่ากดั ราคาต ่าสุด 2 พฤศจกิายน 63
77 ค่าใช้สอย 70,400.00     70,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวรุพันธ์ณี ชลพล นางสาวรุพันธ์ณี ชลพล ราคาต ่าสุด 3 พฤศจกิายน 63
78 วัสดุบริโภค 175,586.00   175,586.00   เฉพาะเจาะจง นายสมพล บารมีกลุ นายสมพล บารมีกลุ ราคาต ่าสุด 6 พฤศจกิายน 63
79 ค่าใช้สอย 6,000.00       6,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงเดือน สว่างวงศ์ นางสาวแสงเดือน สว่างวงศ์ ราคาต ่าสุด 5 พฤศจกิายน 63
80 ค่าใช้สอย 2,400.00       2,400.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร จ่าอินถา นางสาวภัทราพร จ่าอินถา ราคาต ่าสุด 5 พฤศจกิายน 63
81 ค่าใช้สอย 1,284.00       1,284.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จ่ากดั บ.ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จ่ากดั ราคาต ่าสุด 2 พฤศจกิายน 63
82 วัสดุเชื อเพลิง 31,380.00     31,380.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีไอ.จ.ีล่าปางอ็อกซิเจน หจก.ท.ีไอ.จ.ีล่าปางอ็อกซิเจน ราคาต ่าสุด 2 พฤสจกิายน 63
83 วัสดุเชื อเพลิง 27,445.00     27,445.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเกาะคา สหกรณ์การเกษตรเกาะคา ราคาต ่าสุด 2 พฤสจกิายน 63
84 ค่าใช้สอย 60,144.00     60,144.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต ่าสุด 2 พฤสจกิายน 63
85 ค่าใช้สอย 65,084.61     65,084.61     เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยั แอลพซีี กรุ๊ป บ.รักษาความปลอดภยั แอลพซีี กรุ๊ป ราคาต ่าสุด 2 พฤสจกิายน 63
86 ค่าใช้สอย 23,425.56     23,425.56     เฉพาะเจาะจง ร้านตาหวานกอ๊ปปี้ ร้านตาหวานกอ๊ปปี้ ราคาต ่าสุด 2 พฤสจกิายน 63
87 ค่าใช้สอย 9,990.00       9,990.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรษา ราชเสนา นางสาวสุพรรษา ราชเสนา ราคาต ่าสุด 2 พฤศจกิายน 63
88 ค่าใช้สอย 23,760.00     23,760.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร จะวะนะ นางสาวธนพร จะวะนะ ราคาต ่าสุด 2 พฤศจกิายน 63
89 ค่าใช้สอย 23,760.00     23,760.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งพิชา อุตโม นางสาวรุ่งพิชา อุตโม ราคาต ่าสุด 2 พฤศจกิายน 63
90 ค่าใช้สอย 18,480.00     18,480.00     เฉพาะเจาะจง นายด่ารงค์ฤทธิ ์บุญสาระวัง นายด่ารงค์ฤทธิ ์บุญสาระวัง ราคาต ่าสุด 2 พฤศจกิายน 63
91 ค่าใช้สอย 6,840.00       6,840.00       เฉพาะเจาะจง นางปัฐ์ณัฐผุสดี ฝ้ันขติิ นางปัฐ์ณัฐผุสดี ฝ้ันขติิ ราคาต ่าสุด 2 พฤศจกิายน 63
92 ค่าใช้สอย 11,520.00     11,520.00     เฉพาะเจาะจง นายศิลานนท์ สุวรรณดี นายศิลานนท์ สุวรรณดี ราคาต ่าสุด 2 พฤศจกิายน 63
93 ค่าใช้สอย 12,750.00     12,750.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐณิชา ค่ามูลตา นางสาวณัฐณิชา ค่ามูลตา ราคาต ่าสุด 2 พฤศจกิายน 63
94 ค่าใช้สอย 5,760.00       5,760.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชนันท์ บัวระกฎ นางสาวนิชนันท์ บัวระกฎ ราคาต ่าสุด 2 พฤศจกิายน 63
95 ค่าใช้สอย 5,760.00       5,760.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวแต๋ง เรือนแกว้ นางสาวแต๋ง เรือนแกว้ ราคาต ่าสุด 2 พฤศจกิายน 63
96 ค่าใช้สอย 8,320.00       8,320.00       เฉพาะเจาะจง นายยศกร จนิะการ นายยศกร จนิะการ ราคาต ่าสุด 2 พฤศจกิายน 63
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97 ค่าใช้สอย 8,320.00       8,320.00       เฉพาะเจาะจง นางน้อย โยนก นางน้อย โยนก ราคาต ่าสุด 2 พฤศจกิายน 63
98 ค่าใช้สอย 8,320.00       8,320.00       เฉพาะเจาะจง นายประทีป มุณีแกว้ นายประทีป มุณีแกว้ ราคาต ่าสุด 2 พฤศจกิายน 63
99 จา้งท่าฟันปลอม 101,055.00   101,055.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ่ซีแลม บริษัท เอ็กซ่ซีแลม ราคาต ่าสุด 5 ตุลาคม 63

100 วัสดุทันตกรรม 4,654.50       4,654.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช บริษัท ดีเคเอสเอช ราคาต ่าสุด 28 ตุลาคม 63
101 ค่ายา 58,229.40     58,229.40     เฉพาะเจาะจง บ. บี เอ็ล เอช บ. บี เอ็ล เอช ราคาต ่าสุด 12 ตุลาคม 63
102 ค่ายา 8,400.00       8,400.00       เฉพาะเจาะจง บ. โปลิฟาร์ม บ. โปลิฟาร์ม ราคาต ่าสุด 12 ตุลาคม 63
103 ค่ายา 16,500.00     16,500.00     เฉพาะเจาะจง บ. คอสม่าเทรดดิ ง บ. คอสม่าเทรดดิ ง ราคาต ่าสุด 12 ตุลาคม 63
104 ค่ายา 93,080.00     93,080.00     เฉพาะเจาะจง บ. พรอสฟาร์มา บ. พรอสฟาร์มา ราคาต ่าสุด 12 ตุลาคม 63
105 ค่ายา 17,120.00     17,120.00     เฉพาะเจาะจง บ. อินโดไชน่า บ. อินโดไชน่า ราคาต ่าสุด 12 ตุลาคม 63
106 ค่ายา 10,828.40     10,828.40     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา บ.ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 12 ตุลาคม 63
107 ค่ายา 3,040.00       3,040.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจนีีเทค บ.ไบโอจนีีเทค ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
108 ค่ายา 3,852.00       3,852.00       เฉพาะเจาะจง บ. อาร์เอ็กซ์ บ. อาร์เอ็กซ์ ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
109 ค่ายา 3,960.00       3,960.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส หจก.แอล.บ.ีเอส ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
110 ค่ายา 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง บ. ธงทองโอสถ บ. ธงทองโอสถ ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
111 ค่ายา 4,800.00       4,800.00       เฉพาะเจาะจง บ. ธงทองโอสถ บ. ธงทองโอสถ ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
112 ค่ายา 25,450.00     25,450.00     เฉพาะเจาะจง บ. เอสพีเอส บ. เอสพีเอส ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
113 ค่ายา 41,760.00     41,760.00     เฉพาะเจาะจง บ. เอสพีเอส บ. เอสพีเอส ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
114 ค่ายา 20,400.00     20,400.00     เฉพาะเจาะจง บ. โมเดอร์แมนู บ. โมเดอร์แมนู ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
115 ค่ายา 6,226.65       6,226.65       เฉพาะเจาะจง บ. วิทยาศรม บ. วิทยาศรม ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
116 ค่ายา 10,914.00     10,914.00     เฉพาะเจาะจง บ. ดีทแฮล์ม บ. ดีทแฮล์ม ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
117 ค่ายา 34,347.00     34,347.00     เฉพาะเจาะจง บ. ดีทแฮล์ม บ. ดีทแฮล์ม ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
118 ค่ายา 166,609.50   166,609.50   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
119 ค่ายา 576.00          576.00          เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 15 ตุลาคม 63
120 ค่ายา 219,703.10   219,703.10   เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั ราคาต ่าสุด 5 ตุลาคม 63
121 ค่ายา 14,000.00     14,000.00     เฉพาะเจาะจง ฟาร์ม่า อินโนวา ฟาร์ม่า อินโนวา ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
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122 ค่ายา 4,400.00       4,400.00       เฉพาะเจาะจง บ. ท.ีโอ.เคมีคอลส์ บ. ท.ีโอ.เคมีคอลส์ ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
123 ค่ายา 3,720.00       3,720.00       เฉพาะเจาะจง บ. ท.ีโอ.เคมีคอลส์ บ. ท.ีโอ.เคมีคอลส์ ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
124 ค่ายา 9,408.00       9,408.00       เฉพาะเจาะจง บ. พรีเมด ฟารืมา บ. พรีเมด ฟารืมา ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
125 ค่ายา 11,800.00     11,800.00     เฉพาะเจาะจง บ. พรีเมด ฟารืมา บ. พรีเมด ฟารืมา ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
126 ค่ายา 5,200.00       5,200.00       เฉพาะเจาะจง บ. พรีเมด ฟารืมา บ. พรีเมด ฟารืมา ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
127 ค่ายา 99,540.00     99,540.00     เฉพาะเจาะจง บ. เบอร์ลินฟาร์มา บ. เบอร์ลินฟาร์มา ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
128 ค่ายา 31,300.00     31,300.00     เฉพาะเจาะจง บ. เบอร์ลินฟาร์มา บ. เบอร์ลินฟาร์มา ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
129 ค่ายา 4,500.00       4,500.00       เฉพาะเจาะจง บ. ภิญโญ ฟาร์มาซี บ. ภิญโญ ฟาร์มาซี ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
130 ค่ายา 44,240.00     44,240.00     เฉพาะเจาะจง บ. ภิญโญ ฟาร์มาซี บ. ภิญโญ ฟาร์มาซี ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
131 ค่ายา 6,250.00       6,250.00       เฉพาะเจาะจง บ. ภิญโญ ฟาร์มาซี บ. ภิญโญ ฟาร์มาซี ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
132 ค่ายา 3,200.00       3,200.00       เฉพาะเจาะจง บ. แกว้มังกรเภสัช บ. แกว้มังกรเภสัช ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
133 ค่ายา 6,800.00       6,800.00       เฉพาะเจาะจง บ. แกว้มังกรเภสัช บ. แกว้มังกรเภสัช ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
134 ค่ายา 7,440.00       7,440.00       เฉพาะเจาะจง บ. แสงไทยเมดิคอล บ. แสงไทยเมดิคอล ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
135 ค่ายา 33,600.00     33,600.00     เฉพาะเจาะจง บ. ยโูทเปี้ยน บ. ยโูทเปี้ยน ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
136 ค่ายา 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง บ. ฟาร์มาดิกา บ. ฟาร์มาดิกา ราคาต ่าสุด 9 ตุลาคม 63
137 ค่ายา 3,400.00       3,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ฟาร์มา บ.นิวไลฟ์ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 2 ตุลาคม 63
138 ค่ายา 18,297.00     18,297.00     เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟาร์มา บ. ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
139 ค่ายา 28,355.00     28,355.00     เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟาร์มา บ. ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
140 ค่ายา 28,355.00     28,355.00     เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟาร์มา บ. ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
141 ค่ายา 3,424.00       3,424.00       เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟาร์มา บ. ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
142 ค่ายา 29,853.00     29,853.00     เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟาร์มา บ. ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
143 ค่ายา 62,184.44     62,184.44     เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟาร์มา บ. ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
144 ค่ายา 55,391.76     55,391.76     เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟาร์มา บ. ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
145 ค่ายา 2,100.00       2,100.00       เฉพาะเจาะจง บ. หาญไทยฟาร์ม่า บ. หาญไทยฟาร์ม่า ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
146 ค่ายา 1,800.00       1,800.00       เฉพาะเจาะจง บ. ฟาร์มิน่า บ. ฟาร์มิน่า ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
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147 ค่ายา 85,428.80     85,428.80     เฉพาะเจาะจง บ. สยามฟาร์มาซูติคอล บ. สยามฟาร์มาซูติคอล ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
148 ค่ายา 6,848.00       6,848.00       เฉพาะเจาะจง บ. สยามฟาร์มาซูติคอล บ. สยามฟาร์มาซูติคอล ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
149 ค่ายา 80,250.00     80,250.00     เฉพาะเจาะจง บ. สยามฟาร์มาซูติคอล บ. สยามฟาร์มาซูติคอล ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
150 ค่ายา 34,240.00     34,240.00     เฉพาะเจาะจง บ. อีลลอลฟาร์มาซูดิคอล บ. อีลลอลฟาร์มาซูดิคอล ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
151 ค่ายา 7,704.00       7,704.00       เฉพาะเจาะจง บ. ฮีลลอลฟาร์มาซูติคอล บ. ฮีลลอลฟาร์มาซูติคอล ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
152 ค่ายา 4,250.00       4,250.00       เฉพาะเจาะจง บ. เซ็นทรัลโพลีเทรด บ. เซ็นทรัลโพลีเทรด ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
153 ค่ายา 28,500.00     28,500.00     เฉพาะเจาะจง บ. เซ็นทรัลโพลีเทรด บ. เซ็นทรัลโพลีเทรด ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
154 ค่ายา 5,700.00       5,700.00       เฉพาะเจาะจง บ. เซ็นทรัลโพลีเทรด บ. เซ็นทรัลโพลีเทรด ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
155 ค่ายา 19,070.00     19,070.00     เฉพาะเจาะจง บ. เซ็นทรัลโพลีเทรด บ. เซ็นทรัลโพลีเทรด ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
156 ค่ายา 19,000.00     19,000.00     เฉพาะเจาะจง บ. เซ็นทรัลโพลีเทรด บ. เซ็นทรัลโพลีเทรด ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
157 ค่ายา 2,900.00       2,900.00       เฉพาะเจาะจง บ. โมเดิร์นฟาร์มา บ. โมเดิร์นฟาร์มา ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
158 ค่ายา 4,200.00       4,200.00       เฉพาะเจาะจง บ. โมเดิร์นฟาร์มา บ. โมเดิร์นฟาร์มา ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
159 ค่ายา 10,150.00     10,150.00     เฉพาะเจาะจง กลุ่มทุนหมุนเวียน กลุ่มทุนหมุนเวียน ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
160 ค่ายา 9,280.00       9,280.00       เฉพาะเจาะจง บ. ที เอ็น พี บ. ที เอ็น พี ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
161 ค่ายา 27,777.60     27,777.60     เฉพาะเจาะจง บ. ที เอ็น พี บ. ที เอ็น พี ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
162 ค่ายา 26,878.40     26,878.40     เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช บ. ดีเคเอสเอช ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
163 ค่ายา 28,355.00     28,355.00     เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช บ. ดีเคเอสเอช ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
164 ค่ายา 9,630.00       9,630.00       เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช บ. ดีเคเอสเอช ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
165 ค่ายา 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง บ. ซีฟาม บ. ซีฟาม ราคาต ่าสุด 20 ตุลาคม 63
166 ค่ายา 7,400.00       7,400.00       เฉพาะเจาะจง บ. เมดไลน์ บ. เมดไลน์ ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
167 ค่ายา 33,550.00     33,550.00     เฉพาะเจาะจง บ. เมดไลน์ บ. เมดไลน์ ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
168 ค่ายา 16,000.00     16,000.00     เฉพาะเจาะจง กลุ่มทุนหมุนเวียน กลุ่มทุนหมุนเวียน ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
169 ค่ายา 18,200.00     18,200.00     เฉพาะเจาะจง กลุ่มทุนหมุนเวียน กลุ่มทุนหมุนเวียน ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
170 ค่ายา 3,400.00       3,400.00       เฉพาะเจาะจง บ. นิวไลฟ์ฟาร์ม่า บ. นิวไลฟ์ฟาร์ม่า ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
171 ค่ายา 19,740.00     19,740.00     เฉพาะเจาะจง บ. วี แอนด์ วี บ. วี แอนด์ วี ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63



ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีซ้ื่อหรือจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการชื้อหรือจ้าง

172 ค่ายา 22,400.00     22,400.00     เฉพาะเจาะจง บ. วี แอนด์ วี บ. วี แอนด์ วี ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
173 ค่ายา 11,200.00     11,200.00     เฉพาะเจาะจง บ. วี แอนด์ วี บ. วี แอนด์ วี ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
174 ค่ายา 16,400.00     16,400.00     เฉพาะเจาะจง บ. วี แอนด์ วี บ. วี แอนด์ วี ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
175 ค่ายา 7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง บ. วี แอนด์ วี บ. วี แอนด์ วี ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
176 ค่ายา 10,800.00     10,800.00     เฉพาะเจาะจง บ. วี แอนด์ วี บ. วี แอนด์ วี ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
177 ค่ายา 59,000.00     59,000.00     เฉพาะเจาะจง บ. วี แอนด์ วี บ. วี แอนด์ วี ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
178 ค่ายา 16,200.00     16,200.00     เฉพาะเจาะจง บ. วี แอนด์ วี บ. วี แอนด์ วี ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
179 ค่ายา 8,640.00       8,640.00       เฉพาะเจาะจง บ. ดีซีเอน บ. ดีซีเอน ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
180 ค่ายา 53,623.50     53,623.50     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
181 ค่ายา 19,000.00     19,000.00     เฉพาะเจาะจง บ. พาร์ตาแลบ บ. พาร์ตาแลบ ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
182 ค่ายา 17,000.00     17,000.00     เฉพาะเจาะจง บ. พาร์ตาแลบ บ. พาร์ตาแลบ ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
183 ค่ายา 8,480.00       8,480.00       เฉพาะเจาะจง บ. พีเอ็มแอล บ. พีเอ็มแอล ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
184 ค่ายา 40,125.00     40,125.00     เฉพาะเจาะจง บ. พีเอ็มแอล บ. พีเอ็มแอล ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
185 ค่ายา 1,836.00       1,836.00       เฉพาะเจาะจง บ. สหแพทยเ์ภสัช บ. สหแพทยเ์ภสัช ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
186 ค่ายา 26,108.00     26,108.00     เฉพาะเจาะจง บ. สหแพทยเ์ภสัช บ. สหแพทยเ์ภสัช ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
187 ค่ายา 5,600.00       5,600.00       เฉพาะเจาะจง บ. สหแพทยเ์ภสัช บ. สหแพทยเ์ภสัช ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
188 ค่ายา 17,530.88     17,530.88     เฉพาะเจาะจง บ. สหแพทยเ์ภสัช บ. สหแพทยเ์ภสัช ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
189 ค่ายา 2,773.44       2,773.44       เฉพาะเจาะจง บ. สหแพทยเ์ภสัช บ. สหแพทยเ์ภสัช ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
190 ค่ายา 6,933.60       6,933.60       เฉพาะเจาะจง บ. สหแพทยเ์ภสัช บ. สหแพทยเ์ภสัช ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
191 ค่ายา 26,280.00     26,280.00     เฉพาะเจาะจง บ. ที ดี ดรัก บ. ที ดี ดรัก ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
192 ค่ายา 2,055.00       2,055.00       เฉพาะเจาะจง บ. ที ดี ดรัก บ. ที ดี ดรัก ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
193 ค่ายา 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง บ. ไทยเอฟดี บ. ไทยเอฟดี ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
194 ค่ายา 22,600.00     22,600.00     เฉพาะเจาะจง บ. มาสุ บ. มาสุ ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
195 ค่ายา 10,200.00     10,200.00     เฉพาะเจาะจง บ. มาสุ บ. มาสุ ราคาต ่าสุด 22 ตุลาคม 63
196 ค่ายา 1,178.00       1,178.00       เฉพาะเจาะจง รพ.ล่าปาง รพ.ล่าปาง ราคาต ่าสุด 23 ตุลาคม 63
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รวมทั้งสิ้น 6,724,684.68   6,724,684.68   


