
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

1 วัสดุทนัตกรรม 11,531.00          11,531.00           เฉพาะเจาะจง บริษทัวีอาร์พเีด็นท์ บริษทัวีอาร์พเีด็นท์ ราคาต่่าสุด 4 ม.ค.64

2 วัสดุทนัตกรรม 39,599.97          39,599.97           เฉพาะเจาะจง บริษทัแอดวานซ์ บริษทัแอดวานซ์ ราคาต่่าสุด 11 ม.ค.64

3 วัสดุทนัตกรรม 39,599.97          39,599.97           เฉพาะเจาะจง บริษทัแอคครอด์ บริษทัแอคครอด์ ราคาต่่าสุด 11 ม.ค.64

4 วัสดุทนัตกรรม 75,670.00          75,670.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัดเซียงไฮ้ หา้งหุ้นส่วนจ่ากัดเซียงไฮ้ ราคาต่่าสุด 15 ม.ค. 64

5 วัสดุทนัตกรรม 10,090.00          10,090.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัดเซียงไฮ้ หา้งหุ้นส่วนจ่ากัดเซียงไฮ้ ราคาต่่าสุด 15 ม.ค.64

6 วัสดุทนัตกรรม 4,500.00             4,500.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัดเซียงไฮ้ หา้งหุ้นส่วนจ่ากัดเซียงไฮ้ ราคาต่่าสุด 15 ม.ค.64

7 วัสดุทนัตกรรม 18,150.00          18,150.00           เฉพาะเจาะจง บริษทันูโวเด็นท์ บริษทันูโวเด็นท์ ราคาต่่าสุด 15 ม.ค.64

8 วัสดุทนัตกรรม 26,076.00          26,076.00           เฉพาะเจาะจง บริษทัดีเคเอสเอช บริษทัดีเคเอสเอช ราคาต่่าสุด 15 ม.ค.64

9 วัสดุทนัตกรรม 22,405.80          22,405.80           เฉพาะเจาะจง บริษทัดีีเคเอสเอช บริษทัดีีเคเอสเอช ราคาต่่าสุด 15 ม.ค.64

10 วัสดุทนัตกรรม 9,610.00             9,610.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดรว์เด็นทั่ล บริษทั ไดรว์เด็นทั่ล ราคาต่่าสุด 15 ม.ค.64

11 วัสดุทนัตกรรม 8,724.78             8,724.78             เฉพาะเจาะจง บริษทัดีเคเอสเอช บริษทัดีเคเอสเอช ราคาต่่าสุด 15 ม.ค.64

12 วัสดุทนัตกรรม 3,210.00             3,210.00             เฉพาะเจาะจง บริษทัดีเคเอสเอช บริษทัดีเคเอสเอช ราคาต่่าสุด 15 ม.ค.64

13 วัสดุทนัตกรรม 3,960.00             3,960.00             เฉพาะเจาะจง บริษทัดีว่าเมดิคอล บริษทัดีว่าเมดิคอล ราคาต่่าสุด 15 ม.ค.64

14 วัสดุทนัตกรรม 3,210.00             3,210.00             เฉพาะเจาะจง บริษทัดีเคเอสเอช บริษทัดีเคเอสเอช ราคาต่่าสุด 27 ม.ค.64

15 วัสดุทนัตกรรม 1,810.00             1,810.00             เฉพาะเจาะจง บริษทัแอคครอด์ บริษทัแอคครอด์ ราคาต่่าสุด 27 ม.ค.64

16 วัสดุทนัตกรรม 2,600.00             2,600.00             เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัดเซียงไฮ้ หา้งหุ้นส่วนจ่ากัดเซียงไฮ้ ราคาต่่าสุด 27 ม.ค.64

17 วัสดุทนัตกรรม 3,531.00             3,531.00             เฉพาะเจาะจง บริษทัดีเคเอสเอช บริษทัดีเคเอสเอช ราคาต่่าสุด 27 ม.ค.64

18 วัสดุทนัตกรรม 2,480.00             2,480.00             เฉพาะเจาะจง บริษทัเอสดีทนัตเวช บริษทัเอสดีทนัตเวช ราคาต่่าสุด 27 ม.ค.64

19 วัสดีุทนัตกรรม 2,360.00             2,360.00             เฉพาะเจาะจง บริษทัวีีอาร์พเีด็นท์ บริษทัวีีอาร์พเีด็นท์ ราคาต่่าสุด 27 ม.ค.64

20 วัสดุตรึงกระดูก 293,700.00        293,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 มค. 64

21 วัสดุตรึงกระดูก 33,000.00          33,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 มค. 64

22 วัสดุตรึงกระดูก 19,500.00          19,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 มค. 64

23 วัสดุตรึงกระดูก 20,900.00          20,900.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 29 มค. 64

24 วัีสดุตรึงกระดูก 20,973.20          20,973.20           เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่าสุด 28 มค. 64

25 วัสดีุตรึงกระดูก 16,500.00          16,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.CKC เมดิคอส บ.CKC เมดิคอส ราคาต่่าสุด 28 มค. 64

26 วัสดีุตรึงกระดูก 31,000.00          31,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 26 มค. 64

27 วัสดีุตรึงกระดูก 28,500.00          28,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 26 มค. 64
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28 วัสดีุตรึงกระดูก 16,700.00          16,700.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 26 มค. 64

29 วัสดุตรีึงกระดูก 20,900.00          20,900.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 25 มค. 64

30 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 9,600.00             9,600.00             เฉพาะเจาะจง บ.ลานนาอินดรัสเตรียลแก๊ส จ่ากัด บ.ลานนาอินดรัสเตรียลแก๊ส จ่ากัด ราคาต่่าสุด 22 มค. 64

31 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 210,041.00        210,041.00         เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ราคาต่่าสุด 22 มค. 64

32 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 7,500.00             7,500.00             เฉพาะเจาะจง บ.ซีิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บ.ซีิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่าสุด 22 มค. 64

33 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 373,840.00        373,840.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินสรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสรูเม้นท ์แล็ป ราคาต่่าสุด 22 มค. 64

34 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 12,589.50          12,589.50           เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนด์เมด จ่ากัด บ.ไซแอนด์เมด จ่ากัด ราคาต่่าสุด 22 มค. 64

35 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 79,800.00          79,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ราคาต่่าสุด 22 มค. 64

36 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 35,160.00          35,160.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พรรษาเวชภณัฑ์ หจก.พรรษาเวชภณัฑ์ ราคาต่่าสุด 22 มค. 64

37 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 19,748.00          19,748.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน บ.ไบโอคอททอน ราคาต่่าสุด 22 มค. 64

38 วัสดุตรึงกระดีูก 20,973.20          20,973.20           เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่าสุด 21 มค. 64

39 วัสดุตรึงกระดูก 20,973.20          20,973.20           เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่าสุด 21 มค. 64

40 วัสดุตรึงกระดูก 20,500.00          20,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ฮอสปเิทค จ่ากัด บ.ฮอสปเิทค จ่ากัด ราคาต่่าสุด 18 มค. 64

41 วัสดุตรึงกระดูก 31,200.00          31,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 6 มค. 64

42 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 14,600.00          14,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส บ.ไทยก๊อส ราคาต่่าสุด 19 มค. 64

43 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 81,000.00          81,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เคมเทค เฮลทแ์คร จ่ากัด บ.เคมเทค เฮลทแ์คร จ่ากัด ราคาต่่าสุด 19 มค. 64

44 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 15,889.50          15,889.50           เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ราคาต่่าสุด 19 มค. 64

45 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 18,297.00          18,297.00           เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ราคาต่่าสุด 19 มค. 64

46 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 23,775.00          23,775.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทที ีมาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด บ.เอ็นทที ีมาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด ราคาต่่าสุด 19 มค. 64

47 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 11,021.00          11,021.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่าสุด 19 มค. 64

48 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 24,000.00          24,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่าสุด 19 มค. 64

49 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 18,000.00          18,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โฟวสตาร์ โอเอ หจก.โฟวสตาร์ โอเอ ราคาต่่าสุด 19 มค. 64

50 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 71,690.00          71,690.00           เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ราคาต่่าสุด 19 มค. 64

51 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 13,600.00          13,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.วีซายด์เมดิก บ.วีซายด์เมดิก ราคาต่่าสุด 15 มค. 64

52 วัสดุตรึงกระดูก 39,000.00          39,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 11 มค. 64

53 วัสดุตรึงกระดูก 20,900.00          20,900.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 6 มค. 64

54 วัสดุตรึงกระดูก 62,500.00          62,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 5 มค. 64

55 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 37,000.00          37,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ท ีเมดิเคิล ดีไวซ์ จ่ากัด บ.อาร์ท ีเมดิเคิล ดีไวซ์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 มค. 64

56 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 106,925.10        106,925.10         เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ราคาต่่าสุด 8 มค. 64

57 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 42,054.75          42,054.75           เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนด์เมด จ่ากัด บ.ไซแอนด์เมด จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 มค. 64



58 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 6,099.00             6,099.00             เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอลแคร์ จ่ากัด บ.เบตเตอร์ เมดิคอลแคร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 มค. 64

59 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 38,520.00          38,520.00           เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ราคาต่่าสุด 8 มค. 64

60 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 34,781.50          34,781.50           เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนด์เมด จ่ากัด บ.ไซแอนด์เมด จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 มค. 64

61 วัสดุตรึงกระดูก 20,900.00          20,900.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 6 มค. 64

62 วัสดุตรึงกระดูก 20,900.00          20,900.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 5 มค. 64

63 วัสดุตรึงกระดูก 20,900.00          20,900.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 4 มค. 64

64 วัสดุตรึงกระดูก 31,000.00          31,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 4 มค. 64

65 วัสดุตรึงกระดูก 31,500.00          31,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 4 มค. 64

66 วัสดุคอมพวิเตอร์ 21,700.00          21,700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบเีอสเอ็นโทนเนอร์ ร้านบเีอสเอ็นโทนเนอร์ ราคาต่่าสุด 4 มค. 64

67 วัสดุงานบา้นงานครัว 25,100.00          25,100.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั พแีอนด์เค พลาสติก บริษทั พแีอนด์เค พลาสติก ราคาต่่าสุด 5 มค. 64

68 วัสดุก่อสร้าง 798.00               798.00                เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.วัสดุภณัฑ์ ร้าน ก.วัสดุภณัฑ์ ราคาต่่าสุด 5 มค. 64

69 วัสดุงานบา้นงานครัว 4,190.00             4,190.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ่ากัด บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 5 มค. 64

70 จ้างเหมาท่าปา้ยรณรงค์ 13,500.00          13,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ซายน์เนจกรุ๊ป หจก.ซายน์เนจกรุ๊ป ราคาต่่าสุด 5 มค. 64

71 วัสดุส่านักงาน 7,400.00             7,400.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล ราคาต่่าสุด 6 มค. 64

72 วัสดุส่านักงาน 29,400.00          29,400.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล ราคาต่่าสุด 6 มค. 64

73 จ้ีางเหมาท่าแผ่น Action card 5,700.00             5,700.00             เฉพาะเจาะจง นายทวีศักด์ิ ศรีชัย นายทวีศักด์ิ ศรีชัย ราคาต่่าสุด 6 มค. 64

74 ครุภณัฑ์ส่านักงาน 29,500.00          29,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ หจก.น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต่่าสุด 7 มค. 64

75 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,600.00             3,600.00             เฉพาะเจาะจง ร้านรัษฎาการไฟฟา้ ร้านรัษฎาการไฟฟา้ ราคาต่่าสุด 8 มค. 64

76 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,845.00             1,845.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางชัยยาก่อสร้าง หจก.ล่าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต่่าสุด 8 มค. 64

77 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 6,488.00             6,488.00             เฉพาะเจาะจง ร้านตาหวานก๊อปปี้ ร้านตาหวานก๊อปปี้ ราคาต่่าสุด 8 มค. 64

78 จ้างเหมาท่าแบบคัดกรอง 1,398.40             1,398.40             เฉพาะเจาะจง ร้านตาหวานก๊อปปี้ ร้านตาหวานก๊อปปี้ ราคาต่่าสุด 8 มค. 64

79 วัสดุงานบา้นงานครัว 3,600.00             3,600.00             เฉพาะเจาะจง นางฐิติพร  วิรุฬหติ นางฐิติพร  วิรุฬหติ ราคาต่่าสุด 8 มค. 64

80 วัสดุทนัตกรรม 27,755.80          27,755.80           เฉพาะเจาะจง บริษทัดีเคเอสเอช บริษทัดีเคเอสเอช ราคาต่่าสุด 27 ม.ค.64

81 วัสดุทนัตกรรม 10,464.00          10,464.00           เฉพาะเจาะจง บรีิษทันูเด็นท์ บรีิษทันูเด็นท์ ราคาต่่าสุด 27 ม.ค.64

82 วัสดุทนัตกรรม 95,000.00          95,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัีทนีโอไบโอเทค บริษัีทนีโอไบโอเทค ราคาต่่าสุด 27 ม.ค.64

83 วัสดุทนัตกรรม 9,500.00             9,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษทัแอคครอด์ บริษทัแอคครอด์ ราคาต่่าสุด 27 ม.ค.64

84 วัสดุทนัตกรรม 8,000.00             8,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทัโพสเฮลทแ์คร์ บริษทัโพสเฮลทแ์คร์ ราคาต่่าสุด 27 ม.ค.64

85 จ้างเหมาอินเตอร์เน็ต 5,885.00             5,885.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท โทรคมนาคม จ่ากัด บริษทั กสท โทรคมนาคม จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 มค. 64

86 จ้างเหมาอินเตอร์เน็ต 1,284.00             1,284.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปลิท ีอินเตอร์เน็ต จ่ากัด บริษทั ทริปเปลิท ีอินเตอร์เน็ต จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 มค. 64

87 จ้างเหมาท่าตรายาง 3,240.00             3,240.00             เฉพาะเจาะจง ร้านรีักกันโฆษณา ร้านรีักกันโฆษณา ราคาต่่าสุด 8 มค. 64



88 วัสดุก่อสร้าง 960.00               960.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางชัยยาก่อสร้าง หจก.ล่าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต่่าสุด 8 มค. 64

89 วัสดุก่อสร้าง 1,819.00             1,819.00             เฉพาะเจาะจง ร้านจิวอัง ร้านจิวอัง ราคาต่่าสุด 8 มค. 64

90 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 8,500.00             8,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.พ.ีเมดิคอล ร้าน ที.พ.ีเมดิคอล ราคาต่่าสุด 11 มค. 64

91 จ้างปรับปรุงเทคอนกรีต 7,500.00             7,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านปทัมาเจริญกิจ ร้านปทัมาเจริญกิจ ราคาต่่าสุด 11 มค. 64

92 จ้างติดต้ังประตูโครงเหล็กติดไม้เทยีม 3,500.00             3,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านปทัมาเจริญกิจ ร้านปทัมาเจริญกิจ ราคาต่่าสุด 11 มค. 64

93 วัสดุงานบา้นงานครัว 550.00               550.00                เฉพาะเจาะจง หจก.น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ หจก.น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต่่าสุด 11 มค. 64

94 จ้างซ่อมรถยนต์ 3,584.50             3,584.50             เฉพาะเจาะจง ร้านโยธินดีเซล ร้านโยธินดีเซล ราคาต่่าสุด 8 มค. 64

95 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,580.00             2,580.00             เฉพาะเจาะจง ร้านรัษฎาการไฟฟา้ ร้านรัษฎาการไฟฟา้ ราคาต่่าสุด 8 มค. 64

96 วัสดุบริโภค 1,760.00             1,760.00             เฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญพาณิชย์ ร้านพรเจริญพาณิชย์ ราคาต่่าสุด 12 มค. 64

97 จ้างซ่อมเคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 5,590.75             5,590.75             เฉพาะเจาะจง บริษทั น่าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ่ากัด บริษทั น่าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ่ากัด ราคาต่่าสุด 12 มค. 64

98 จ้างเหมาย้ายเคร่ืองควบคุมทวีีประชาสัมพนัธ์ 5,000.00             5,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.กันตินันท ์เน็ทเวิร์ค หจก.กันตินันท ์เน็ทเวิร์ค ราคาต่่าสุด 12 มค. 64

99 ครุภณัฑ์การแพทย์ 172,900.00        172,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.พ.ีเมดิคอล ร้าน ที.พ.ีเมดิคอล ราคาต่่าสุด 11 มค. 64

100 จ้างซ่อมรถยนต์ 33,892.25          33,892.25           เฉพาะเจาะจง ร้านโยธินดีเซล ร้านโยธินดีเซล ราคาต่่าสุด 11 มค. 64

101 วัสดุวิทยาศาสตร์ 29,559.60          29,559.60           เฉพาะเจาะจง บริษทัแอดวานซ์ บริษทัแอดวานซ์ ราคาต่่าสุด 12 มค. 64

102 วัสดุวิทยาศาสตร์ 145,483.20        145,483.20         เฉพาะเจาะจง บริษทัแอดวานซ์ บริษทัแอดวานซ์ ราคาต่่าสุด 12 มค. 64

103 วัสดุไฟฟา้ 12,200.01          12,200.01           เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรดีเซล หจก.มิตรดีเซล ราคาต่่าสุด 13 มค. 64

104 วัสดุส่านักงาน 49,233.00          49,233.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพนัธ์ ร้านรัตนาพนัธ์ ราคาต่่าสุด 14 มค. 64

105 วัสดุงานบา้นงานครัว 12,115.00          12,115.00           เฉพาะเจาะจง บ.อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง บ.อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 14 มค. 64

106 วัสดุงานบา้นงานครัว 11,750.00          11,750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านล่าปางคลีน ร้านล่าปางคลีน ราคาต่่าสุด 14 มค. 64

107 วัสดุงานบา้นงานครัว 5,526.00             5,526.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุด 14 มค. 64

108 วัสดุงานบา้นงานครัว 10,097.00          10,097.00           เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์ ร้านมานิตย์ ราคาต่่าสุด 14 มค. 64

109 จ้างตรวจชิ้นเนื้อ 65,900.00          65,900.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ บริษทั เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ ราคาต่่าสุด 12 มค. 64

110 จ้างฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีม 320,572.00        320,572.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เนฟโฟรพลัส จ่ากัด บริษทั เนฟโฟรพลัส จ่ากัด ราคาต่่าสุด 12 มค. 64

111 จ้างเหมาตรวจ Special lab 111,410.00        111,410.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ศูนย์แลบธนบรีุ บริษทั ศูนย์แลบธนบรีุ ราคาต่่าสุด 13 มค. 64

112 ครุภณัฑ์การแพทย์ 39,500.00          39,500.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั นูโวเด้นท ์จ่ากัด บริษทั นูโวเด้นท ์จ่ากัด ราคาต่่าสุด 15 มค. 64

113 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 1,200.00             1,200.00             เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังไฮ้ง้วน ร้านต้ังไฮ้ง้วน ราคาต่่าสุด 15 มค. 64

114 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 35,000.00          35,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จ่ากัด บริษทั เมดิทอป จ่ากัด ราคาต่่าสุด 15 มค. 64

115 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15,000.00          15,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิคฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่าสุด 15 มค. 64

116 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 11,000.00          11,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิคอล คอนเวอร์เจนซ์ จ่ากัด บริษทั เมดิคอล คอนเวอร์เจนซ์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 15 มค. 64

117 จ้างซ่อมเคร่ืองซ่อมส่องหลอดลม 6,650.00             6,650.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ ราคาต่่าสุด 19 มค. 64



118 วัสดุส่านักงาน 7,400.00             7,400.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล ราคาต่่าสุด 19 มค. 64

119 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,297.60             1,297.60             เฉพาะเจาะจง ร้านตาหวานก๊อปปี้ ร้านตาหวานก๊อปปี้ ราคาต่่าสุด 20 มค. 64

120 จ้างเหมาท่าฐานรองน้่าด่ืม 2,750.00             2,750.00             เฉพาะเจาะจง นายอภเิดช ปานันท์ นายอภเิดช ปานันท์ ราคาต่่าสุด 20 มค. 64

121 จ้างเหมาซ่อมประปา 17,120.00          17,120.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ปกรณ์ เทคนิคอล ซัพพลาย หจก.ปกรณ์ เทคนิคอล ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 20 มค. 64

122 วัสดุไฟฟา้ 214.00               214.00                เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป ราคาต่่าสุด 20 มค. 64

123 วัสดุไฟฟา้ 4,611.70             4,611.70             เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป ราคาต่่าสุด 20 มค. 64

124 วัสดุส่านักงาน 10,000.00          10,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพนัธ์ ร้านรัตนาพนัธ์ ราคาต่่าสุด 22 มค. 64

125 จ้างเหมาท่าป้ีายไวนิลพร้อมขาต้ัง 9,000.00             9,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์ล่าปางอิงค์เจ็ท ร้านเลเซอร์ล่าปางอิงค์เจ็ท ราคาต่่าสุด 22 มค. 64

126 ครุภณัฑ์ส่านักงาน 2,100.00             2,100.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต่่าสุด 20 มค. 64

127 ครุภณัฑ์โฆษณา 3,990.00             3,990.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต่่าสุด 20 มค. 64

128 วัสดุงานบา้นงานครัว 5,600.00             5,600.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ่ากัด บริษทั นครกิโล เซ็นเตอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 21 มค. 64

129 วัสดุส่านักงาน 30,000.00          30,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม ราคาต่่าสุด 21 มค. 64

130 จ้างเหมาตรวจ Cyprep 8,800.00             8,800.00             เฉพาะเจาะจง คลินิกล่าปางแล็บ คลินิกล่าปางแล็บ ราคาต่่าสุด 22 มค. 64

131 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 404,600.00        404,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ ราคาต่่าสุด 25 มค. 64

132 วัสดุงานบา้นงานครัว 15,000.00          15,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ยากัตซิงห ์ล่าปาง หจก. ยากัตซิงห ์ล่าปาง ราคาต่่าสุด 25 มค. 64

133 วัสดุบริโภค 3,280.00             3,280.00             เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์ ร้านมานิตย์ ราคาต่่าสุด 26 มค. 64

134 วัสดุงานบา้นงานครัว 19,750.00          19,750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุด 26 มค. 64

135 จ้างเหมาพนักงานจ่ายกลาง 11,520.00          11,520.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฏฐิณี ตันโย นางสาวนัฏฐิณี ตันโย ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

136 จ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ปว่ยหนัก ICU 21,000.00          21,000.00           เฉพาะเจาะจง นายอศิระ เชื้อมา นายอศิระ เชื้อมา ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

137 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พเิศษ 4 9,250.00             9,250.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวพมิลพร วงค์ชมภู นางสาวพมิลพร วงค์ชมภู ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

138 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พเิศษ 4 11,470.00          11,470.00           เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา ฟองสมุทร นางสาววรัญญา ฟองสมุทร ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

139 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ หอผู้ปว่ยหนัก10,730.00          10,730.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวพยิดา เครืออิน นางสาวพยิดา เครืออิน ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

140 จ้างเหมาพนักงานพสัดุ 7,800.00             7,800.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียานุช รัตนมณี นางสาวปรียานุช รัตนมณี ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

141 จ้างเหมานักกายภาพบ่าบดั 13,200.00          13,200.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ รูปงาม นางสาวเบญจวรรณ รูปงาม ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

142 วัสดุบริโภค 145,344.00        145,344.00         เฉพาะเจาะจง นางนิชานาถ ไชยานนท์ นางนิชานาถ ไชยานนท์ ราคาต่่าสุด 25 มค. 64

143 วัสดุงานบา้นงานครัว 405.00               405.00                เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์ ร้านมานิตย์ ราคาต่่าสุด 28 มค. 64

144 จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 9,350.00             9,350.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ ราคาต่่าสุด 28 มค. 64

145 จ้างเหมาปฏบิติังานนักเทคนิคการแพทย์ 25,080.00          25,080.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร จะวะนะ นางสาวธนพร จะวะนะ ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

146 จ้างเหมาปฏบิติังานนักเทคนิคการแพทย์ 25,080.00          25,080.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งพชิา อุตโม นางสาวรุ่งพชิา อุตโม ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

147 จ้างเหมาปฏบิติังานนักเทคนิคการแพทย์ 25,080.00          25,080.00           เฉพาะเจาะจง นายด่ารงฤทธิ ์บญุสาระวัง นายด่ารงฤทธิ ์บญุสาระวัง ราคาต่่าสุด 1 มค. 64



148 จ้างเหมาปฏบิติังานพนักงานหอ้งทดลอง 10,080.00          10,080.00           เฉพาะเจาะจง นางปฐ์ัณัฐผุสดี ฝ้ันขิติ นางปฐ์ัณัฐผุสดี ฝ้ันขิติ ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

149 จ้างเหมาปฏบิติังานสวน 8,320.00             8,320.00             เฉพาะเจาะจง นายประทปี มุณีแก้ว นายประทปี มุณีแก้ว ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

150 จ้างเหมาปฏบิติังานสวน 8,320.00             8,320.00             เฉพาะเจาะจง นางน้อย โยนก นางน้อย โยนก ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

151 จ้างเหมาปฏบิติังานสวน 8,320.00             8,320.00             เฉพาะเจาะจง นายยศกร จินะการ นายยศกร จินะการ ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

152 จ้างเหมาปฏบิติังานสวน 7,040.00             7,040.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวแต๋ง เรือนแก้ว นางสาวแต๋ง เรือนแก้ว ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

153 จ้างเหมาพนักงานการเงิน 11,730.00          11,730.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาขวัญ สงวนศักด์ิ นางสาวสุภาขวัญ สงวนศักด์ิ ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

154 จ้างเหมาพนักงานทั่วไป 9,810.00             9,810.00             เฉพาะเจาะจง นายรติพงษ ์ตาวี นายรติพงษ ์ตาวี ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

155 จ้างเหมาพนักงานทั่วไป 9,000.00             9,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวทติิญา หมื่นแก้วค่าดี นางสาวทติิญา หมื่นแก้วค่าดี ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

156 จ้างเหมาพนักงานซักฟอก 11,160.00          11,160.00           เฉพาะเจาะจง นายภวูานนท ์มโหฬาร นายภวูานนท ์มโหฬาร ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

157 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือข้างเก้าอีท้นัตแพทย์ 9,720.00             9,720.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชนันท ์บวัระกฏ นางสาวนิชนันท ์บวัระกฏ ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

158 จ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ตึกศัลยกรรม 18,200.00          18,200.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัราพร จ่าอินถา นางสาวภทัราพร จ่าอินถา ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

159 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ศัลยกรรม 11,470.00          11,470.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสีุพรรษา ราชเสนา นางสาวสีุพรรษา ราชเสนา ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

160 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ หอ้งคลอด 9,250.00             9,250.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน์ ศรีธิราช นางสาวกัญญารัตน์ ศรีธิราช ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

161 จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีม 322,971.00        322,971.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เนฟโฟรพลัส จ่ากัด บริษทั เนฟโฟรพลัส จ่ากัด ราคาต่่าสุด 26 มค. 64

162 วัสดุเชื้อเพลิง 30,334.00          30,334.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีไอ.จ.ีล่าปางออกซิเยน หจก.ท.ีไอ.จ.ีล่าปางออกซิเยน ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

163 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 29,245.50          29,245.50           เฉพาะเจาะจง ร้านตาหวานก๊อปปี้ ร้านตาหวานก๊อปปี้ ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

164 จ้างเหมารักษาความปลอดภยั 64,545.50          64,545.50           เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยั ที.เอส.จ.ี บ.รักษาความปลอดภยั ที.เอส.จ.ี ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

165 จ้างเหมาท่าความสะอาด 257,796.00        257,796.00         เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส บ.เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

166 จ้างบ่ารุงรักษาลิฟท์ 4,280.00             4,280.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟทแ์อนด์เครน บ.ไพโอเนียร์ลิฟทแ์อนด์เครน ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

167 จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ 62,676.00          62,676.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

168 วัสดุเชื้อเพลิง 34,893.10          34,893.10           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเกาะคา สหกรณ์การเกษตรเกาะคา ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

169 วัสดุงานบา้นงานครัว 44,950.00          44,950.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย บริษทั ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

170 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 404,600.00        404,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ บริษทั สมาร์ท โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ ราคาต่่าสุด 25 มค. 64

171 วัสดุงานบา้นงานครัว 15,000.00          15,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ยากัตซิงห ์ล่าปาง หจก. ยากัตซิงห ์ล่าปาง ราคาต่่าสุด 25 มค. 64

172 วัสดุบริโภค 154,057.00        154,057.00         เฉพาะเจาะจง นางนิชานาถ ไชยานนท์ นางนิชานาถ ไชยานนท์ ราคาต่่าสุด 4 มค. 61

173 ระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ PACS55,554.64          55,554.64           เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีจซี เฮลทแ์คร์ บริษทั บเีจซี เฮลทแ์คร์ ราคาต่่าสุด 1 มค. 64

174 วัสดุชันสูตร 49,000.00          49,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ราคาต่่าสุด 6 มค. 64

175 วัสดุชันสูตร 99,293.00          99,293.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด บ.เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 6 มค. 64

176 วัสดุชันสูตร 36,000.00          36,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด บ.เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 6 มค. 64

177 วัสดุชันสูตร 89,240.00          89,240.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด บ.เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 6 มค. 64



178 วัสดุชันสูตร 90,000.00          90,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 6 มค. 64

179 วัสดุชันสูตร 90,000.00          90,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 6 มค. 64

180 วัสดุชันสูตร 14,672.00          14,672.00           เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ่ากัด บ.แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 6 มค. 64

181 วัสดุชันสูตร 22,500.00          22,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น จี โปรเกรสซีฟ จ่ากัด บ.เอ็น จี โปรเกรสซีฟ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 13 มค. 64

182 วัสดุชันสูตร 34,436.00          34,436.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 13 มค. 64

183 วัสดุชันสูตร 75,500.00          75,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเซน จ่ากัด บ.ไบโอเซน จ่ากัด ราคาต่่าสุด 13 มค. 64

184 วัสดุชันสูตร 90,800.00          90,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด บ.เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 13 มค. 64

185 วัสดุชันสูตร 36,300.00          36,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอฟฟนิิเทค็ จ่ากัด บ.แอฟฟนิิเทค็ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 13 มค. 64

186 วัสดุชันสูตร 8,560.00             8,560.00             เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่าสุด 13 มค. 64

187 วัสดุชันสูตร 91,725.00          91,725.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด บ.เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 18 มค. 64

188 วัสดุชันสูตร 79,500.00          79,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด บ.เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 18 มค. 64

189 วัสดุชันสูตร 75,000.00          75,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด บ.เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 18 มค. 64

190 วัสดุชันสูตร 10,400.00          10,400.00           เฉพาะเจาะจง บ.แล็บคอนเนคชั่น จ่ากัด บ.แล็บคอนเนคชั่น จ่ากัด ราคาต่่าสุด 18 มค. 64

191 วัสดุชันสูตร 10,250.00          10,250.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเทคนิคัล จ่ากัด บ.ไบโอเทคนิคัล จ่ากัด ราคาต่่าสุด 18 มค. 64

192 วัสดุชันสูตร 96,694.00          96,694.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 18 มค. 64

193 วัสดุชันสูตร 23,412.00          23,412.00           เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ่ากัด บ.แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 18 มค. 64

194 วัสดุชันสูตร 36,000.00          36,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด บ.เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 15 มค. 64

195 วัสดุชันสูตร 10,000.00          10,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เวลเกท เอ.ดี.เทค จ่ากัด บ.เวลเกท เอ.ดี.เทค จ่ากัด ราคาต่่าสุด 15 มค. 64

196 วัสดุชันสูตร 75,500.00          75,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเซน จ่ากัด บ.ไบโอเซน จ่ากัด ราคาต่่าสุด 15 มค. 64

197 วัสดุชันสูตร 8,600.00             8,600.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเซน จ่ากัีด บ.ไบโอเซน จ่ากัีด ราคาต่่าสุด 15 มค. 64

198 วัสดุชันสูตร 94,135.00          94,135.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด บ.เฟร์ิมเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 15 มค. 64

199 เวชภณัฑ์ยา 60,000.00          60,000.00           เฉพาะเจาะจง แม่มอก แม่มอก ราคาต่่าสุด 15 มค. 64

200 เวชภณัฑ์ยา 1,872.50             1,872.50             เฉพาะเจาะจง บ. แคสปา้ บ. แคสปา้ ราคาต่่าสุด 15 มค. 64

201 เวชภณัฑ์ยา 4,280.00             4,280.00             เฉพาะเจาะจง บ. เกร๊ทเตอร์ บ. เกร๊ทเตอร์ ราคาต่่าสุด 15 มค. 64

202 เวชภณัฑ์ยา 8,040.00             8,040.00             เฉพาะเจาะจง บ. ท ีโอ เคมิคอลส์ บ. ท ีโอ เคมิคอลส์ ราคาต่่าสุด 15 มค. 64

203 เวชภณัฑ์ยา 22,250.00          22,250.00           เฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟาร์แลน บ.แมคโครฟาร์แลน ราคาต่่าสุด 15 มค. 64

204 เวชภณัฑ์ยา 46,800.00          46,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.ส เจริญเภสัช บ.ส เจริญเภสัช ราคาต่่าสุด 15 มค. 64

205 เวชภณัฑ์ยา 57,200.00          57,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ บ.นิวไลฟ์ ราคาต่่าสุด 15 มค. 64

206 เวชภณัฑ์ยา 8,640.00             8,640.00             เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอช บ.ดี ซี เอช ราคาต่่าสุด 18 มค. 64

207 เวชภณัฑ์ยา 24,500.00          24,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา บ.ฟาร์มาดิกา ราคาต่่าสุด 18 มค. 64



208 เวชภณัฑ์ยา 23,400.00          23,400.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจีนีเทค บ.ไบโอจีนีเทค ราคาต่่าสุด 18 มค. 64

209 เวชภณัฑ์ยา 104,860.00        104,860.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล บ.ฮีลลอล ราคาต่่าสุด 18 มค. 64

210 เวชภณัฑ์ยา 9,692.00             9,692.00             เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ บ.ฟาร์มาแลนด์ ราคาต่่าสุด 18 มค. 64

211 เวชภณัฑ์ยา 19,200.00          19,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลทแ์คร์ บ.โพสเฮลทแ์คร์ ราคาต่่าสุด 18 มค. 64

212 เวชภณัฑ์ยา 189,850.00        189,850.00         เฉพาะเจาะจง บ.วี แอนด์ วี บ.วี แอนด์ วี ราคาต่่าสุด 18 มค. 64

213 เวชภณัฑ์ยา 73,331.38          73,331.38           เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช บ.สหแพทย์เภสัช ราคาต่่าสุด 20 มค. 64

214 เวชภณัฑ์ยา 101,430.00        101,430.00         เฉพาะเจาะจง บ. เมดไลน์ บ. เมดไลน์ ราคาต่่าสุด 20 มค. 64

215 เวชภณัฑ์ยา 23,940.00          23,940.00           เฉพาะเจาะจง บ. เซ็นทรัสโพลีเทรดด้ิง บ. เซ็นทรัสโพลีเทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 20 มค. 64

216 เวชภณัฑ์ยา 37,507.00          37,507.00           เฉพาะเจาะจง บ.ภญิโญ บ.ภญิโญ ราคาต่่าสุด 20 มค. 64

217 เวชภณัฑ์ยา 12,000.00          12,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเอฟดี บ.ไทยเอฟดี ราคาต่่าสุด 20 มค. 64

218 เวชภณัฑ์ยา 244,539.94        244,539.94         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่าสุด 20 มค. 64

219 เวชภณัฑ์ยา 1,200.00             1,200.00             เฉพาะเจาะจง บ. ท ีแมน ฟาร์มา บ. ท ีแมน ฟาร์มา ราคาต่่าสุด 21 มค. 64

220 เวชภณัฑ์ยา 104,660.00        104,660.00         เฉพาะเจาะจง บ. พรอสฟาร์มา บ. พรอสฟาร์มา ราคาต่่าสุด 21 มค. 64

221 เวชภณัฑ์ยา 434,091.48        434,091.48         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกร องค์การเภสัชกร ราคาต่่าสุด 21 มค. 64

222 เวชภณัฑ์ยา 183,875.60        183,875.60         เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช บ.ดี เค เอส เอช ราคาต่่าสุด 21 มค. 64

223 เวชภณัฑ์ยา 8,667.00             8,667.00             เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ บ.อาร์เอ็กซ์ ราคาต่่าสุด 21 มค. 64

224 เวชภณัฑ์ยา 49,900.00          49,900.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส บ.ไบโอวาลิส ราคาต่่าสุด 21 มค. 64

225 เวชภณัฑ์ยา 6,200.00             6,200.00             เฉพาะเจาะจง บ.เอ เอ็น บี บ.เอ เอ็น บี ราคาต่่าสุด 21 มค. 64

226 เวชภณัฑ์ยา 5,200.00             5,200.00             เฉพาะเจาะจง บ.แอปคาร์ ฟาร์มา บ.แอปคาร์ ฟาร์มา ราคาต่่าสุด 21 มค. 64

227 เวชภณัฑ์ยา 30,350.00          30,350.00           เฉพาะเจาะจง บ.พเีอ็มแอล บ.พเีอ็มแอล ราคาต่่าสุด 21 มค. 64

228 เวชภณัฑ์ยา 14,000.00          14,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์ม่า บ.ฟาร์ม่า ราคาต่่าสุด 22 มค. 64

229 เวชภณัฑ์ยา 102,830.00        102,830.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอสพเีอส บ.เอสพเีอส ราคาต่่าสุด 22 มค. 64

230 เวชภณัฑ์ยา 177,440.00        177,440.00         เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มา บ.เบอร์ลินฟาร์มา ราคาต่่าสุด 22 มค. 64

231 เวชภณัฑ์ยา 21,760.00          21,760.00           เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ บ.ธงทองโอสถ ราคาต่่าสุด 22 มค. 64

232 เวชภณัฑ์ยา 4,550.00             4,550.00             เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แล บ.พาตาร์แล ราคาต่่าสุด 22 มค. 64

233 เวชภณัฑ์ยา 39,100.00          39,100.00           เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ บ.มาสุ ราคาต่่าสุด 22 มค. 64

234 เวชภณัฑ์ยา 8,200.00             8,200.00             เฉพาะเจาะจง บ.เมดิไฟว์ บ.เมดิไฟว์ ราคาต่่าสุด 22 มค. 64

235 เวชภณัฑ์ยา 16,440.00          16,440.00           เฉพาะเจาะจง บ. ท ีเอ็น พี บ. ท ีเอ็น พี ราคาต่่าสุด 22 มค. 64

236 เวชภณัฑ์ยา 7,400.00             7,400.00             เฉพาะเจาะจง
บ.เมดไลน์
บ ีเอ็ล เอช

บ.เมดไลน์
บ ีเอ็ล เอช

ราคาต่่าสุด 25 มค. 64

237 เวชภณัฑ์ยา 66,639.60          66,639.60           เฉพาะเจาะจง บ.บ ีเอ็ล เอช บ.บ ีเอ็ล เอช ราคาต่่าสุด 25 มค. 64



238 เวชภณัฑ์ยา 3,852.00             3,852.00             เฉพาะเจาะจง บ.บ ีเอ็ล เอช บ.บ ีเอ็ล เอช ราคาต่่าสุด 25 มค. 64

239 เวชภณัฑ์ยา 1,700.00             1,700.00             เฉพาะเจาะจง บ.แก้วมังกร บ.แก้วมังกร ราคาต่่าสุด 25 มค. 64

240 เวชภณัฑ์ยา 62,625.00          62,625.00           เฉพาะเจาะจง บ.ท ีพ ีดรัก บ.ท ีพ ีดรัก ราคาต่่าสุด 25 มค. 64

241 เวชภณัฑ์ยา 79,704.40          79,704.40           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกร องค์การเภสัชกร ราคาต่่าสุด 25 มค. 64

242 เวชภณัฑ์ยา 224,453.90        224,453.90         เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟาร์มา บ.สยามฟาร์มา ราคาต่่าสุด 25 มค. 64

243 เวชภณัฑ์ยา 36,988.00          36,988.00           เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเปี้ยน บ.ยูโทเปี้ยน ราคาต่่าสุด 26 มค. 64

244 เวชภณัฑ์ยา 34,500.00          34,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ บ.พาตาร์แลบ ราคาต่่าสุด 26 มค. 64

245 เวชภณัฑ์ยา 1,900.00             1,900.00             เฉพาะเจาะจง บ.แอล บ ีเอส บ.แอล บ ีเอส ราคาต่่าสุด 26 มค. 64

246 เวชภณัฑ์ยา 2,900.00             2,900.00             เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์แมนู บ.โมเดอร์แมนู ราคาต่่าสุด 26 มค. 64

247 เวชภณัฑ์ยา 17,384.00          17,384.00           เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมด  ฟาร์มา บ.พรีเมด  ฟาร์มา ราคาต่่าสุด 26 มค. 64

248 เวชภณัฑ์ยา 2,000.00             2,000.00             เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม บ.โปลิฟาร์ม ราคาต่่าสุด 26 มค. 64

249 เวชภณัฑ์ยา 42,664.11          42,664.11           เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม บ.ดีทแฮล์ม ราคาต่่าสุด 26 มค. 64

250 เวชภณัฑ์ยา 15,550.00          15,550.00           เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มีน่า บ.ฟาร์มีน่า ราคาต่่าสุด 26 มค. 64

251 เวชภณัฑ์ยา 82,500.00          82,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอลพ ี ซัพพลาย บ.แอลพ ี ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 21 มค. 64

252 เวชภณัฑ์ยา 1,039.00             1,039.00             เฉพาะเจาะจง บ.แอลพ ี ซัพพลาย บ.แอลพ ี ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 21 มค. 64

253 เวชภณัฑ์ยา 1,644.00             1,644.00             เฉพาะเจาะจง รพ.ล่าปาง รพ.ล่าปาง ราคาต่่าสุด 28 มค. 64

254 เวชภณัฑ์ยา 1,384.00             1,384.00             เฉพาะเจาะจง รพ.ล่าปาง รพ.ล่าปาง ราคาต่่าสุด 28 มค. 64

255 วัสดุตรึงกระดูก 241,960.00        241,960.00         เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 25 กพ. 64

256 วัสดุตรึงกระดูก 18,000.00          18,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.CKC เมดิคอส จ่ากัด บ.CKC เมดิคอส จ่ากัด ราคาต่่าสุด 25 กพ. 64

257 วัสดุตรึงกระดูก 331,100.00        331,100.00         เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 25 กพ. 64

258 วัสดุตรึงกระดูก 125,400.00        125,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 25 กพ. 64

259 วัสดุตรึงกระดูก 83,892.80          83,892.80           เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่าสุด 25 กพ. 64

260 วัีสดุการแพทย์ทั่วไป 117,138.30        117,138.30         เฉพาะเจาะจง บ.ลินเด้ จ่ากัด บ.ลินเด้ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 19 กพ. 64

261 วัสดีุตรึงกระดูก 13,000.00          13,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.สคิปาเมท จ่ากัด บ.สคิปาเมท จ่ากัด ราคาต่่าสุด 18 กพ. 64

262 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 7,623.75             7,623.75             เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอลเคร์ จ่ากัด บ.เบตเตอร์ เมดิคอลเคร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 19 กพ. 64

263 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 5,198.00             5,198.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จ่ากัด บ.ไบโอคอททอน จ่ากัด ราคาต่่าสุด 19 กพ. 64

264 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 3,250.00             3,250.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ่ากัด บ.ไทยก๊อส จ่ากัด ราคาต่่าสุด 19 กพ. 64

265 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 25,710.00          25,710.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ดีเอชซี เทรดด้ิง หจก.ดีเอชซี เทรดด้ิง ราคาต่่าสุด 19 กพ. 64

266 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 4,830.00             4,830.00             เฉพาะเจาะจง บ.ลานนาอินดรัสเตรียลแก๊ส จ่ากัด บ.ลานนาอินดรัสเตรียลแก๊ส จ่ากัด ราคาต่่าสุด 19 กพ. 64

267 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 90,800.00          90,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.บเีวอร์เมดิคอล อินดดรัสทร้ี จ่ากัด บ.บเีวอร์เมดิคอล อินดดรัสทร้ี จ่ากัด ราคาต่่าสุด 19 กพ. 64



268 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 30,495.00          30,495.00           เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ราคาต่่าสุด 19 กพ. 64

269 วัสดุตรึงกระดูก 29,630.00          29,630.00           เฉพาะเจาะจง บ.เมดีส อัลลายแอนซ์ จ่ากัด บ.เมดีส อัลลายแอนซ์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64

270 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 1,300.00             1,300.00             เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย เมดิคอลอินดรัสทร้ี จ่ากัด บ.เอเชีย เมดิคอลอินดรัสทร้ี จ่ากัด ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64

271 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 5,992.00             5,992.00             เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64

272 วัสดุตรึงกระดูก 35,490.00          35,490.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64

273 วัสดุตรึงกระดูก 29,500.00          29,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ่ากัด บ.MDC จ่ากัด ราคาต่่าสุด 3 กพ. 64

274 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 4,800.00             4,800.00             เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ราคาต่่าสุด 5 กพ. 64

275 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 12,711.60          12,711.60           เฉพาะเจาะจง บ.จอนหสั์น แอนด์จอนหสั์น บ.จอนหสั์น แอนด์จอนหสั์น ราคาต่่าสุด 5 กพ. 64

276 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 23,400.00          23,400.00           เฉพาะเจาะจง บ.บเีวอร์เมดิคอล อินดดรัสทร้ี จ่ากัด บ.บเีวอร์เมดิคอล อินดดรัสทร้ี จ่ากัด ราคาต่่าสุด 5 กพ. 64

277 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 66,410.00          66,410.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต่่าสุด 5 กพ. 64

278 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 80,250.00          80,250.00           เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ราคาต่่าสุด 5 กพ. 64

279 วัสดุตรึงกระดูก 12,840.00          12,840.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต่่าสุด 4 กพ. 64

280 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 45,750.00          45,750.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พรรษาเวชภณัฑ์ หจก.พรรษาเวชภณัฑ์ ราคาต่่าสุด 11 กพ. 64

281 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 23,005.00          23,005.00           เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ราคาต่่าสุด 11 กพ. 64

282 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 20,650.00          20,650.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเวลล์ จ่ากัด บ.ไอดีเวลล์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 11 กพ. 64

283 วัสดุทนัตกรรม 1,550.00             1,550.00             เฉพาะเจาะจง บ.ดีว่าเมดิคอล บ.ดีว่าเมดิคอล ราคาต่่าสุด 4 กพ. 64

284 วัสดุทนัตกรรม 850.00               850.00                เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทเ์มท บ.เด็นทเ์มท ราคาต่่าสุด 4 กพ. 64

285 วัสดุทนัตกรรม 22,800.00          22,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มมีเน้นซ์ บ.เอ็มมีเน้นซ์ ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64

286 วัสดุทนัตกรรม 8,780.00             8,780.00             เฉพาะเจาะจง บ.นูโวเด็นท์ บ.นูโวเด็นท์ ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64

287 วัสดุทัีนตกรรม 24,500.00          24,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.นูีโวเด็นท์ บ.นูีโวเด็นท์ ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64

288 วัสดุทนัตกรรม 7,140.00             7,140.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์เด็นทั่ล บ.ไดรว์เด็นทั่ล ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64

289 วัสดุทนัตกรรม 2,100.00             2,100.00             เฉพาะเจาะจง บ.เอสดีทนัตเวช บ.เอสดีทนัตเวช ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64

290 วัีสดุทนัตกรรม 750.00               750.00                เฉพาะเจาะจง บ.ไจโก้ บ.ไจโก้ ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64

291 วัสดุทนัตกรรม 3,200.00             3,200.00             เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด บ.แอคคอร์ด ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64

292 วัสดุทนัตกรรม 138,779.00        138,779.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา บ.เอ็กซา ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64

293 วัสดุทนัตกรรม 16,100.00          16,100.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เซียงไฮ้ หจก.เซียงไฮ้ ราคาต่่าสุด 23 กพ. 64

294 จ้างเหมารักษาความปลอดภยั 64,545.45          64,545.45           เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยั ท ีเอส จี บ.รักษาความปลอดภยั ท ีเอส จี ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

295 จ้างท่าความสะอาด 257,769.00        257,769.00         เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส บ.เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

296 วัสดุงานบา้นงานครัว 45,000.00          45,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย บ.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

297 วัสดุเชื้อเพลิง 27,322.10          27,322.10           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ่ากัด สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64



298 วัสดุเชื้อเพลิง 32,426.00          32,426.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ท ีไอ จี ล่าปางอ๊อกซิเยน หจก. ท ีไอ จี ล่าปางอ๊อกซิเยน ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

299 วัสดุคอมพวิเตอร์ 1,040.00             1,040.00             เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพนัธ์ ร้านรัตนาพนัธ์ ราคาต่่าสุด 23 กพ. 64

300 วัสดุงานบา้นงานครัว 3,535.00             3,535.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุด 23 กพ. 64

301 วัสดุส่านักงาน 5,759.00             5,759.00             เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพนัธ์ ร้านรัตนาพนัธ์ ราคาต่่าสุด 22 กพ. 64

302 วัสดุบริโภค 165,639.00        165,639.00         เฉพาะเจาะจง นางนิชานาถ  ไชยานนท์ นางนิชานาถ  ไชยานนท์ ราคาต่่าสุด 22 กพ. 64

303 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 1,345,000.00      1,345,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เค เอส ท ีเซ็นทรัลซัพพลาย บ.เค เอส ท ีเซ็นทรัลซัพพลาย ราคาต่่าสุด 22 กพ. 64

304 ครีุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (ต่่า ) 12,000.00          12,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทโซลูชั่นคอมพวิเตอร์ บ.สมาร์ทโซลูชั่นคอมพวิเตอร์ ราคาต่่าสุด 19 กพ. 64

305 ครีุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (ต่่า ) 17,400.00          17,400.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทโซลูชั่นคอมพวิเตอร์ บ.สมาร์ทโซลูชั่นคอมพวิเตอร์ ราคาต่่าสุด 19 กพ. 64

306 จ้างบริการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีม 335,362.00        335,362.00         เฉพาะเจาะจง บ.เนฟโฟรพลัส จ่ากัด บ.เนฟโฟรพลัส จ่ากัด ราคาต่่าสุด 19 กพ. 64

307 จ้างตรวจ CT SCAN  สิทธิพรบ 12,620.00          12,620.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 19 กพ. 64

308 จ้างตรวจ CT SCAN  สิทธิบตัรทอง 96,450.00          96,450.00           เฉพาะเจาะจง บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย บ.อุดรเมดิคอล ซัพพลาย ราคาต่่าสุด 19 กพ. 64

309 จ้างเหมาพนักงานจ่ายกลาง 11,520.00          11,520.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฎฐิณี  ตันโย นางสาวนัฎฐิณี  ตันโย ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

310 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10,360.00          10,360.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณา ราชเสนา นางสาวสุพรรณา ราชเสนา ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

311 จ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ 21,700.00          21,700.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวภทัราพร   จ่าอินถา นางสาวภทัราพร   จ่าอินถา ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

312 จ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ 18,900.00          18,900.00           เฉพาะเจาะจง นายอศิระ  เชื้อมา นายอศิระ  เชื้อมา ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

313 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11,840.00          11,840.00           เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา  ฟองสมุทร นางสาววรัญญา  ฟองสมุทร ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

314 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10,360.00          10,360.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวพยิดา  เครืออิน นางสาวพยิดา  เครืออิน ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

315 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8,880.00             8,880.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน์  ศรีธิราช นางสาวกัญญารัตน์  ศรีธิราช ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

316 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2,220.00             2,220.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวชลลดา  อูปค่า นางสาวชลลดา  อูปค่า ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

317 จ้างเหมาพนักงานการเงิน 12,240.00          12,240.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาขวัญ   สงวนศักด์ิ นางสาวสุภาขวัญ   สงวนศักด์ิ ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

318 จ้างเหมาพนักงานพสัดุ 7,605.00             7,605.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียานุช  รัตนมณี นางสาวปรียานุช  รัตนมณี ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

319 จ้างเหมานักกายภาพบ่าบดั 11,880.00          11,880.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ  รูปงาม นางสาวเบญจวรรณ  รูปงาม ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

320 จ้างเหมาพนักงานทั่วไป 10,080.00          10,080.00           เฉพาะเจาะจง นายรติพงษ ์ ตาวี นายรติพงษ ์ ตาวี ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

321 จ้างเหมาพนักงานทั่วไป 7,920.00             7,920.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวทติิญา   หมื่นแก้วค่าดี นางสาวทติิญา   หมื่นแก้วค่าดี ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

322 จ้างเหมาพนักงานซักฟอก 11,250.00          11,250.00           เฉพาะเจาะจง นายภวูานนท ์  มโหฬาร นายภวูานนท ์  มโหฬาร ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

323 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือหอ้งฟนั 8,640.00             8,640.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชนันท ์ บวัระกฎ นางสาวนิชนันท ์ บวัระกฎ ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

324 จ้างเหมางานนักเทคนิคการแพทย์ 23,760.00          23,760.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร   จะวะนะ นางสาวธนพร   จะวะนะ ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

325 จ้างเหมางานนักเทคนิคการแพทย์ 23,760.00          23,760.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งพชิา  อุตโม นางสาวรุ่งพชิา  อุตโม ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

326 จ้างเหมางานนักเทคนิคการแพทย์ 23,760.00          23,760.00           เฉพาะเจาะจง นายด่ารงฤทธิ ์ บญุสาระวัง นายด่ารงฤทธิ ์ บญุสาระวัง ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

327 จ้างเหมาพนักงานหอ้งทดลอง 9,720.00             9,720.00             เฉพาะเจาะจง นางปฐ์ัณัฐผุสดี   ฝ้ันขิติ นางปฐ์ัณัฐผุสดี   ฝ้ันขิติ ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64



328 จ้างเหมาด้านการแพทย์และรังสี 11,520.00          11,520.00           เฉพาะเจาะจง นายศิลานนท ์ สุวรรณดี นายศิลานนท ์ สุวรรณดี ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

329 จ้างเหมาปฎบิติังานสวน 6,720.00             6,720.00             เฉพาะเจาะจง นายประทปี  มุณีแก้ว นายประทปี  มุณีแก้ว ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

330 จ้างเหมาปฎบิติังานสวน 8,320.00             8,320.00             เฉพาะเจาะจง นางน้อย  โยนก นางน้อย  โยนก ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

331 จ้างเหมาปฎบิติังานสวน 8,320.00             8,320.00             เฉพาะเจาะจง นายยศกร  จินะการ นายยศกร  จินะการ ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

332 จ้างเหมาปฎบิติังานสวน 7,040.00             7,040.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวแต๋ง  เรือนแก้ว นางสาวแต๋ง  เรือนแก้ว ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

333 จ้างเหมาท่าประกันรถพยาบาล 69,194.76          69,194.76           เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพประกันภยั จ่ากัด บ.กรุงเทพประกันภยั จ่ากัด ราคาต่่าสุด 22 กพ. 64

334 วัสดุส่านักงาน 12,800.00          12,800.00           เฉพาะเจาะจง หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล ราคาต่่าสุด 23 กพ. 64

335 วัสดุส่านักงาน 5,100.00             5,100.00             เฉพาะเจาะจง หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล ราคาต่่าสุด 23 กพ. 64

336 วัสดุส่านักงาน 1,046.00             1,046.00             เฉพาะเจาะจง ร้านตาหวานก๊อปปี้ ร้านตาหวานก๊อปปี้ ราคาต่่าสุด 23 กพ. 64

337 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดท่ารูปเล่ม 954.00               954.00                เฉพาะเจาะจง ร้านตาหวานก๊อปปี้ ร้านตาหวานก๊อปปี้ ราคาต่่าสุด 23 กพ. 64

338 วัสดุคอมพวิเตอร์ 7,200.00             7,200.00             เฉพาะเจาะจง บ. สมาร์ทโซลูชั่น คอมพวิเตอร์ จ่ากัด บ. สมาร์ทโซลูชั่น คอมพวิเตอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 18 กพ. 64

339 วัสดุยานพาหนะ 1,120.00             1,120.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เต๊กหมง หจก.เต๊กหมง ราคาต่่าสุด 18 กพ. 64

340 วัสดุงานบา้นงานครัว 640.00               640.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุด 18 กพ. 64

341 จ้างเหมาท่าตรายาง 2,730.00             2,730.00             เฉพาะเจาะจง ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา ราคาต่่าสุด 18 กพ. 64

342 จ้างซ่อมเครืองปรับอากาศ 1,200.00             1,200.00             เฉพาะเจาะจง ร้านรัษฎาการไฟฟา้ - แอร์ ร้านรัษฎาการไฟฟา้ - แอร์ ราคาต่่าสุด 18 กพ. 64

343 จ้างซ่อมเครืองปรับอากาศ ICU 500.00               500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านรัษฎาการไฟฟา้ - แอร์ ร้านรัษฎาการไฟฟา้ - แอร์ ราคาต่่าสุด 18 กพ. 64

344 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หอ้งพเิศษ 2,700.00             2,700.00             เฉพาะเจาะจง ร้านรัษฎาการไฟฟา้ - แอร์ ร้านรัษฎาการไฟฟา้ - แอร์ ราคาต่่าสุด 18 กพ. 64

345 จ้างตรวจชิ้นเนื้อ 34,250.00          34,250.00           เฉพาะเจาะจง บ.เนเชั่นแนลเฮลทแ์คร์ ซิลเทม็ส์ บ.เนเชั่นแนลเฮลทแ์คร์ ซิลเทม็ส์ ราคาต่่าสุด 18 กพ. 64

346 ครุณัณฑ์ส่านักงาน 93,600.00          93,600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรัษฎาการไฟฟา้ - แอร์ ร้านรัษฎาการไฟฟา้ - แอร์ ราคาต่่าสุด 18 กพ. 64

347 วัสดุอืน่ๆ 1,550.00             1,550.00             เฉพาะเจาะจง บ.นนทว์ัสดุ พลัส จ่ากัด บ.นนทว์ัสดุ พลัส จ่ากัด ราคาต่่าสุด 18 กพ. 64

348 ครุภณัฑ์ส่านักงาน 1,600.00             1,600.00             เฉพาะเจาะจง หจก. น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ หจก. น้่าล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64

349 วัสดุงานบา้นงานครัว 11,100.00          11,100.00           เฉพาะเจาะจง บ.พแีอนด์เคพลาสติก อินดัสทรี บ.พแีอนด์เคพลาสติก อินดัสทรี ราคาต่่าสุด 17 กพ. 64

350 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบยีน กฉ.2138 1,658.50             1,658.50             เฉพาะเจาะจง ร้านโยธินดีเซล ร้านโยธินดีเซล ราคาต่่าสุด 17 กพ. 64

351 จ้างซ่อมเคร่ืองนึ่งไอน้่า 18,377.25          18,377.25           เฉพาะเจาะจง บ.น่าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ่ากัด บ.น่าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ่ากัด ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64

352 จ้างต่ออายุ Software ส่าหรับประชุม 24,900.00          24,900.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทโซลูชั่นคอมพวิเตอร์ บ.สมาร์ทโซลูชั่นคอมพวิเตอร์ ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64

353 จ้างซ่อมเคร่ืองนึ่ีงฆ่าเซ้ือจุลินทรีย์ ฯ 12,893.50          12,893.50           เฉพาะเจาะจง บ.น่าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ่ากัด บ.น่าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ่ากัด ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64

354 วัสดุผ้าและเคร่ือแต่งกาย 12,150.00          12,150.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบญัชาการ์เม้นท์ ร้านบญัชาการ์เม้นท์ ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64

355 วัสดุไฟฟา้ 38,311.00          38,311.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64

356 วัสดุก่อสร้าง 1,120.00             1,120.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน Bestchoiceshop ร้าน Bestchoiceshop ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64

357 จ้างเหมาอินเตอร์เน็ต 5,885.00             5,885.00             เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม จ่ากัด บ.กสท โทรคมนาคม จ่ากัด ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64



358 จ้างเหมาอินเตอร์เน็ต 1,284.00             1,284.00             เฉพาะเจาะจง บ. ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต จ่ากัด บ. ทริปเปลิท ีอินเทอร์เน็ต จ่ากัด ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64

359 จ้างเหมาท่าฐานวางเคร่ืองแต่งปนู 9,000.00             9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายอภเิดช  ปานันท์ นายอภเิดช  ปานันท์ ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64

360 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่จอดรถ 137,800.00        137,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปทัมาเจริญกิจ ร้านปทัมาเจริญกิจ ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64

361 ครุภณัฑ์ส่านักงาน 2,500.00             2,500.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64

362 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5,900.00             5,900.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64

363 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 7,300.00             7,300.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64

364 ครุภณัฑ์ส่านักงาน 2,650.00             2,650.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64

365 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 650.00               650.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64

366 จ้างเหมาบริการตรวจ Cyprep 3,100.00             3,100.00             เฉพาะเจาะจง ร้านล่าปางแล็บ ร้านล่าปางแล็บ ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64

367 จ้างเหมาบริการตรวจ MRI 16,000.00          16,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอสแอนด์พ ีไดแอ๊กโนสติก กรุ๊ป หจก.เอสแอนด์พ ีไดแอ๊กโนสติก กรุ๊ป ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64

368 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 7,800.00             7,800.00             เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทโซลูชั่นคอมพวิเตอร์ บ.สมาร์ทโซลูชั่นคอมพวิเตอร์ ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64

369 วัสดุเกษตร 1,200.00             1,200.00             เฉพาะเจาะจง นางบญุเหล่ียม  พทุธศรี นางบญุเหล่ียม  พทุธศรี ราคาต่่าสุด 9 กพ. 64

370 จ้างเหมาติดต้ังเสาจรสะทอ้นแสง 14,700.00          14,700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรินพลเจริญกิจก่อสร้าง ร้านรินพลเจริญกิจก่อสร้าง ราคาต่่าสุด 9 กพ. 64

371 จ้างเหมาตรวจ Specia lab 123,720.00        123,720.00         เฉพาะเจาะจง บ.ศูนย์แลบธนบรีุ บ.ศูนย์แลบธนบรีุ ราคาต่่าสุด 9 กพ. 64

372 วัสดุก่อสร้าง 480.00               480.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

373 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 235.40               235.40                เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

374 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 149.80               149.80                เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

375 วัสดุก่อสร้าง 480.00               480.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

376 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 235.40               235.40                เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

377 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 149.80               149.80                เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

378 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,650.00             1,650.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

379 จ้างเหมาซ่อมเตาอบไมโครเวฟ 450.00               450.00                เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

380 จ้างซ่อมมอเตอร์พดัลม 235.40               235.40                เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

381 ครุภณัฑ์ส่านักงาน 550.00               550.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

382 ครุภณัฑ์ส่านักงาน 3,990.00             3,990.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

383 วัสดุอืน่ๆ 4,900.00             4,900.00             เฉพาะเจาะจง บ. เอ็นราฟ- โนเนียส เมดิคอล บ. เอ็นราฟ- โนเนียส เมดิคอล ราคาต่่าสุด 11 กพ. 64

384 วัสดุส่านักงาน 20,000.00          20,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านแม่วังเปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วังเปเปอร์ฟอร์ม ราคาต่่าสุด 11 กพ. 64

385 วัสดุก่อสร้าง 9,700.00             9,700.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางชัยยาก่อสร้าง หจก.ล่าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต่่าสุด 10 กพ. 64

386 วัสดุส่านักงาน 23,000.00          23,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ ท ีพ ีอินเตอร์ เมดิคอล บ.เอ ท ีพ ีอินเตอร์ เมดิคอล ราคาต่่าสุด 10 กพ. 64

387 วัสดุส่านักงาน 54,045.00          54,045.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพนัธ์ ร้านรัตนาพนัธ์ ราคาต่่าสุด 10 กพ. 64



388 วัสดุงานบา้นงานครัว 11,485.00          11,485.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง ราคาต่่าสุด 10 กพ. 64

389 วัสดุงานบา้นงานครัว 9,494.00             9,494.00             เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์ ร้านมานิตย์ ราคาต่่าสุด 10 กพ. 64

390 จ้างเหมาท่าแนวกัน้จุดตรวจ 9,000.00             9,000.00             เฉพาะเจาะจง นายอภเิดช  ปานันท์ นายอภเิดช  ปานันท์ ราคาต่่าสุด 10 กพ. 64

391 วัสดุงานบา้นงานครัว 12,288.50          12,288.50           เฉพาะเจาะจง บ.อัยยาอินเตอร์เทรดด้ิง จ่ากัด บ.อัยยาอินเตอร์เทรดด้ิง จ่ากัด ราคาต่่าสุด 9 กพ. 64

392 วัสดุงานบา้นงานครัว 10,540.00          10,540.00           เฉพาะเจาะจง ร้านล่าปาง คลีน ร้านล่าปาง คลีน ราคาต่่าสุด 9 กพ. 64

393 วัสดุคอมพวิเตอร์ 3,060.00             3,060.00             เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพนัธ์ ร้านรัตนาพนัธ์ ราคาต่่าสุด 9 กพ. 64

394 จ้างเหมาร้ือถอนและติดต้ังเผ้าเพดาน 4,500.00             4,500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านรินพลเจริญกิจก่อสร้าง ร้านรินพลเจริญกิจก่อสร้าง ราคาต่่าสุด 9 กพ. 64

395 วัสดุงานบา้นงานครัว 11,000.00          11,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาววรัาลักษณ์   ชินวัฒน์ไพบลูย์ นางสาววรัาลักษณ์   ชินวัฒน์ไพบลูย์ ราคาต่่าสุด 9 กพ. 64

396 วัสดุส่านักงาน 39,000.00          39,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล ราคาต่่าสุด 5 กพ. 64

397 วัสดุไฟฟา้ 500.00               500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านก. วัสดุภณัฑ์ (ชนัดดา ) ร้านก. วัสดุภณัฑ์ (ชนัดดา ) ราคาต่่าสุด 5 กพ. 64

398 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองขูดหนิปนู 1,360.00             1,360.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ์ หจก.เอ็มมีเน้นซ์ ราคาต่่าสุด 5 กพ. 64

399 จ้างเหมาท่าภาพสแตนด้ีหุ่นพยาบาล 5,000.00             5,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์ล่าปางอิงค์เจ็ท ร้านเลเซอร์ล่าปางอิงค์เจ็ท ราคาต่่าสุด 5 กพ. 64

400 จ้างเหมาท่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 8,012.00             8,012.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์ล่าปางอิงค์เจ็ท ร้านเลเซอร์ล่าปางอิงค์เจ็ท ราคาต่่าสุด 5 กพ. 64

401 วัสดุคอมพวิเตอร์ 17,000.00          17,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทโซลูชั่น คอมพวิเตอร์ จ่ากัด บ.สมาร์ทโซลูชั่น คอมพวิเตอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

402 ครุภณัฑ์การแพทย์ 6,250.00             6,250.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

403 ครุภณัฑ์การแพทย์ 41,000.00          41,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ์ หจก.เอ็มมีเน้นซ์ ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

404 วัสดุก่อสร้าง 314.00               314.00                เฉพาะเจาะจง ร้าน ก. วัสดุภณัฑ์ (ชนัดดา) ร้าน ก.วัสดุภณัฑ์ (ชนัดดา) ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

405 วัสดุคอมพวิเตอร์ 31,200.00          31,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบเีอสเอ็นโทนเนอร์ ร้านบเีอสเอ็นโทนเนอร์ ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

406 จ้างเหมาเปล่ียนชุดกรวดกรองน้่า 13,900.00          13,900.00           เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี  เจิมมงคล นางสาววารุณี  เจิมมงคล ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

407 วัสดุชันสูตร 8,000.00             8,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอ เอ จ่ากัด หจก.โฟร์สตาร์ โอ เอ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

408 วัสดุชันสูตร 49,656.00          49,656.00           เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ่ากัด บ.แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

409 วัสดุชันสูตร 96,694.00          96,694.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

410 วัสดุชันสูตร 99,000.00          99,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

411 วัสดุชันสูตร 67,750.00          67,750.00           เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ราคาต่่าสุด 1 กพ. 64

412 วัสดุชันสูตร 66,250.00          66,250.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟริมเมอร์ จ่ากัด บ.เฟริมเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

413 วัสดุชันสูตร 91,725.00          91,725.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟริมเมอร์ จ่ากัด บ.เฟริมเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

414 วัสดุชันสูตร 96,855.00          96,855.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟริมเมอร์ จ่ากัด บ.เฟริมเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

415 วัสดุชันสูตร 90,800.00          90,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟริมเมอร์ จ่ากัด บ.เฟริมเมอร์ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

416 วัสดุชันสูตร 18,345.00          18,345.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

417 วัสดุชันสูตร 96,694.00          96,694.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64



418 วัสดุชันสูตร 5,040.00             5,040.00             เฉพาะเจาะจง บ.แล็บคอนเนคชั่น จ่ากัด บ.แล็บคอนเนคชั่น จ่ากัด ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64

419 วัสดุชันสูตร 36,300.00          36,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอฟฟนิิเทค็ จ่ากัด บ.แอฟฟนิิเทค็ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 22 กพ. 64

420 วัสดุชันสูตร 46,000.00          46,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 22 กพ. 64

421 วัสดุชันสูตร 61,250.00          61,250.00           เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH ราคาต่่าสุด 22 กพ. 64

422 วัสดุชันสูตร 50,130.00          50,130.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต่่าสุด 22 กพ. 64

423 วัสดุชันสูตร 75,500.00          75,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเซน จ่ากัด บ.ไบโอเซน จ่ากัด ราคาต่่าสุด 22 กพ. 64

424 เวชภณัฑ์ยา 84,700.00          84,700.00           เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มา เบอร์ลินฟาร์มา ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64
425 เวชภณัฑ์ยา 85,800.00          85,800.00           เฉพาะเจาะจง เอสพเีอส เอสพเีอส ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64
426 เวชภณัฑ์ยา 104,753.00        104,753.00         เฉพาะเจาะจง ฮีลลอล ฮีลลอล ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64
427 เวชภณัฑ์ยา 23,250.00          23,250.00           เฉพาะเจาะจง ยูเมด้า ยูเมด้า ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64
428 เวชภณัฑ์ยา 9,600.00             9,600.00             เฉพาะเจาะจง โพสเฮลทแ์คร์ โพสเฮลทแ์คร์ ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64
429 เวชภณัฑ์ยา 4,920.00             4,920.00             เฉพาะเจาะจง มาสุ มาสุ ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64
430 เวชภณัฑ์ยา 4,800.00             4,800.00             เฉพาะเจาะจง พอนด์เคมีคอล พอนด์เคมีคอล ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64
431 เวชภณัฑ์ยา 4,400.00             4,400.00             เฉพาะเจาะจง คอนติเนติล คอนติเนติล ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64
432 เวชภณัฑ์ยา 200,177.10        200,177.10         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด 8 กพ. 64
433 เวชภณัฑ์ยา 12,000.00          12,000.00           เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค ราคาต่่าสุด 10 กพ. 64
434 เวชภณัฑ์ยา 25,200.00          25,200.00           เฉพาะเจาะจง เอฟ ซี พี เอฟ ซี พี ราคาต่่าสุด 10 กพ. 64
435 เวชภณัฑ์ยา 55,940.00          55,940.00           เฉพาะเจาะจง พาตาร์แลบ พาตาร์แลบ ราคาต่่าสุด 10 กพ. 64
436 เวชภณัฑ์ยา 46,800.00          46,800.00           เฉพาะเจาะจง ส.เจริญเภสัช ส.เจริญเภสัช ราคาต่่าสุด 10 กพ. 64
437 เวชภณัฑ์ยา 9,980.00             9,980.00             เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ ธงทองโอสถ ราคาต่่าสุด 10 กพ. 64
438 เวชภณัฑ์ยา 13,803.00          13,803.00           เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์ อาร์เอ็กซ์ ราคาต่่าสุด 10 กพ. 64
439 เวชภณัฑ์ยา 7,150.00             7,150.00             เฉพาะเจาะจง แอล บ ีเอส แอล บ ีเอส ราคาต่่าสุด 10 กพ. 64
440 เวชภณัฑ์ยา 96,514.00          96,514.00           เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มา สยามฟาร์มา ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64
441 เวชภณัฑ์ยา 13,600.00          13,600.00           เฉพาะเจาะจง ไทยเอฟดี ไทยเอฟดี ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64
442 เวชภณัฑ์ยา 108,600.00        108,600.00         เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น ฟาร์มา โมเดิร์น ฟาร์มา ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64
443 เวชภณัฑ์ยา 16,900.00          16,900.00           เฉพาะเจาะจง โมเดอร์แมนู โมเดอร์แมนู ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64
444 เวชภณัฑ์ยา 2,880.00             2,880.00             เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม โปลิฟาร์ม ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64
445 เวชภณัฑ์ยา 3,660.00             3,660.00             เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาซูติคอล ฟาร์มาซูติคอล ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64
446 เวชภณัฑ์ยา 24,500.00          24,500.00           เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาดิกา ฟาร์มาดิกา ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64
447 เวชภณัฑ์ยา 6,420.00             6,420.00             เฉพาะเจาะจง แคสปา้ แคสปา้ ราคาต่่าสุด 15 กพ. 64



448 เวชภณัฑ์ยา 122,650.00        122,650.00         เฉพาะเจาะจง พรอสฟาร์มา พรอสฟาร์มา ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64
449 เวชภณัฑ์ยา 196,785.84        196,785.84         เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ซิลลิค ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64
450 เวชภณัฑ์ยา 21,135.00          21,135.00           เฉพาะเจาะจง ท ีเอ็น พี ท ีเอ็น พี ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64
451 เวชภณัฑ์ยา 29,052.00          29,052.00           เฉพาะเจาะจง ยูโทเปี้ยน ยูโทเปี้ยน ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64
452 เวชภณัฑ์ยา 11,640.00          11,640.00           เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ดีซีเอช ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64
453 เวชภณัฑ์ยา 9,600.00             9,600.00             เฉพาะเจาะจง ซีฟาม ซีฟาม ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64
454 เวชภณัฑ์ยา 19,709.40          19,709.40           เฉพาะเจาะจง โอไรออน โอไรออน ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64
455 เวชภณัฑ์ยา 19,800.00          19,800.00           เฉพาะเจาะจง แอตแลนต้า แอตแลนต้า ราคาต่่าสุด 16 กพ. 64
456 เวชภณัฑ์ยา 12,198.00          12,198.00           เฉพาะเจาะจง บ ีเอล ฮ้ัว บ ีเอล ฮ้ัว ราคาต่่าสุด 22 กพ. 64
457 เวชภณัฑ์ยา 22,000.00          22,000.00           เฉพาะเจาะจง ยูนิเวอร์แซล ยูนิเวอร์แซล ราคาต่่าสุด 22 กพ. 64
458 เวชภณัฑ์ยา 14,000.00          14,000.00           เฉพาะเจาะจง ฟาร์ม่า ฟาร์ม่า ราคาต่่าสุด 22 กพ. 64
459 เวชภณัฑ์ยา 36,100.00          36,100.00           เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัช ชุมชนเภสัช ราคาต่่าสุด 22 กพ. 64
460 เวชภณัฑ์ยา 4,724.40             4,724.40             เฉพาะเจาะจง 2เอ็ม เมด-เมเกอร์ 2เอ็ม เมด-เมเกอร์ ราคาต่่าสุด 22 กพ. 64
461 เวชภณัฑ์ยา 159,725.20        159,725.20         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด 22 กพ. 64
462 เวชภณัฑ์ยา 14,100.00          14,100.00           เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีนา ฟาร์มีนา ราคาต่่าสุด 22 กพ. 64
463 เวชภณัฑ์ยา 8,910.00             8,910.00             เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ ฟาร์มาแลนด์ ราคาต่่าสุด 22 กพ. 64
464 เวชภณัฑ์ยา 155,015.00        155,015.00         เฉพาะเจาะจง วี แอนด์ วี วี แอนด์ วี ราคาต่่าสุด 24 กพ. 64
465 เวชภณัฑ์ยา 164,055.45        164,055.45         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่่าสุด 24 กพ. 64
466 เวชภณัฑ์ยา 57,887.00          57,887.00           เฉพาะเจาะจง บ ีเอ็ล เอช บ ีเอ็ล เอช ราคาต่่าสุด 24 กพ. 64
467 เวชภณัฑ์ยา 38,300.00          38,300.00           เฉพาะเจาะจง ท ีพ ีดรัก ท ีพ ีดรัก ราคาต่่าสุด 24 กพ. 64
468 เวชภณัฑ์ยา 26,034.90          26,034.90           เฉพาะเจาะจง สหแพทย์ สหแพทย์ ราคาต่่าสุด 24 กพ. 64
469 เวชภณัฑ์ยา 85,825.00          85,825.00           เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี ราคาต่่าสุด 24 กพ. 64
470 เวชภณัฑ์ยา 10,896.00          10,896.00           เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค แอตแลนติค ราคาต่่าสุด 24 กพ. 64
471 เวชภณัฑ์ยา 63,000.00          63,000.00           เฉพาะเจาะจง เบอร์ลิน เบอร์ลิน ราคาต่่าสุด 24 กพ. 64
472 เวชภณัฑ์ยา 21,250.00          21,250.00           เฉพาะเจาะจง กลุ่มเงินทนุหมุนเวียน กลุ่มเงินทนุหมุนเวียน ราคาต่่าสุด 24 กพ. 64
473 จ้างเหมาปฎบิติังานแพทย์ 241,960.00        241,960.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวณุพนัธุณี์   ชลพล นางสาวณุพนัธุณี์   ชลพล ราคาต่่าสุด 1 มีค. 64

474 จ้างเหมาระบบ PACS 55,554.64          55,554.64           เฉพาะเจาะจง บ.บ ีเจ ซี เฮลทแ์คร์ บ.บ ีเจ ซี เฮลทแ์คร์ ราคาต่่าสุด 1 มีค. 64

475 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 23,864.40          23,864.40           เฉพาะเจาะจง ร้านตาหวานก๊อบปี้ ร้านตาหวานก๊อบปี้ ราคาต่่าสุด 2 มีค. 64
476 จ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ 55,692.00          55,692.00           เฉพาะเจาะจง บ.นิวโชคอ่านวย เชียงใหม่ บ.นิวโชคอ่านวย เชียงใหม่ ราคาต่่าสุด 2 มีค. 64
477 จ้างเหมาบ่ารุงลิฟท์ 4,280.00             4,280.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟทแ์อนด์เครน บ.ไพโอเนียร์ลิฟทแ์อนด์เครน ราคาต่่าสุด 8 มีค. 64



478 วัสดุบริโภค 2,420.00             2,420.00             เฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญพาณิชย์ ร้านพรเจริญพาณิชย์ ราคาต่่าสุด 9 มีค. 64
479 จ้างซ่อมลิฟทตั์วที่ 1 เปล่ียนชุดควบ 41,623.00          41,623.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สเต็ป เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.สเต็ป เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต่่าสุด 10 มีค. 64
480 จ้างซ่อมลิฟทตั์วที่ 1 เปล่ียนม่านฯ 9,951.00             9,951.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สเต็ป เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.สเต็ป เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต่่าสุด 10 มีค. 64

รวมทั้งสิ้น 19,933,807.57   19,933,807.57   


