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1 ยาบญัชียาหลัก 43,600.00        43,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพล่ี จ ากัด บริษทั เซ็นทรัลโพล่ี จ ากัด ราคาต่ าสุด 921138743 4 มกราคม 2565

2 ยาบญัชียาหลัก 4,320.00          4,320.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบเีอส จ ากัด บริษทั แอลบเีอส จ ากัด ราคาต่ าสุด 645139 4 มกราคม 2565

3 จ้างเหมาบริการฟอกไต 480,000.00      480,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เนฟโฟรพลัส จ ากัด บริษทั เนฟโฟรพลัส จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 มกราคม 2565

4 น  าด่ืม เดือนธนัวาคม 13,000.00        13,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน น  าด่ืมนิวสตาร์ ร้าน น  าด่ืมนิวสตาร์ ราคาต่ าสุด 012/2562 4 มกราคม 2565

5 ขนม /น  าผลไม้ 1,640.00          1,640.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต่ าสุด 102/223 4 มกราคม 2565

6 น  ายาซักผ้า เดือนธันวาคม 55,000.00        55,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จ ากดั บริษทั ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จ ากดั ราคาต่ าสุด 4 มกราคม 2565

7 จ้างบ ารุงรักษาค.การแพทย์ 6,800.00          6,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล ราคาต่ าสุด 4 มกราคม 2565

8 จ้างบ ารุงรักษาค.การแพทย์ 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีดีเอ เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พีดีเอ เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 มกราคม 2565

9 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน  า 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต วงศ์ค าตุ้ย นายประกาศิต วงศ์ค าตุ้ย ราคาต่ าสุด 4 มกราคม 2565

10 swith hub 13,990.00        13,990.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ทโซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท สมาร์ทโซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 4 มกราคม 2565

11 ฐาน CPU 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. น  าล้อมเคหะภณัฑ์ หจก. น  าล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต่ าสุด 4 มกราคม 2565

12 เก้าอี 19,800.00        19,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น  าล้อมเคหะภณัฑ์ หจก. น  าล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต่ าสุด 4 มกราคม 2565

13 จ้างเหมาโรงเก็บขยะ 15,160.00        15,160.00       เฉพาะเจาะจง นายอภเิดช ปาหนัน นายอภเิดช ปาหนัน ราคาต่ าสุด 10 มกราคม 2565

14 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 58,250.00        58,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด ราคาต่ าสุด INV-19-1944 10 มกราคม 2565

15 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 99,116.00        99,116.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด INV 6211-1041 10 มกราคม 2565

16 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 35,640.00        35,640.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จ ากัด บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จ ากัด ราคาต่ าสุด SN 6211-093 10 มกราคม 2565

17 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 88,388.00        88,388.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต่ าสุด EX-IV6211-251 10 มกราคม 2565

18 ยาบญัชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บรูภาโอสถ จ ากัด บริษทั บรูภาโอสถ จ ากัด ราคาต่ าสุด 6201993 10 มกราคม 2565

19 ยาบญัชียาหลัก 1,176.00          1,176.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วทิยาศรม จ ากัด บริษทั วทิยาศรม จ ากัด ราคาต่ าสุด 90305 10 มกราคม 2565

20 ยาบญัชียาหลัก 3,800.00          3,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วทิยาศรม จ ากัด บริษทั วทิยาศรม จ ากัด ราคาต่ าสุด 90400 10 มกราคม 2565

21 ยาบญัชียาหลัก 9,900.00          9,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิก้า จ ากัด บริษทั ฟาร์มาดิก้า จ ากัด ราคาต่ าสุด 191120094 10 มกราคม 2565

22 ยาบญัชียาหลัก 12,180.00        12,180.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิก้า จ ากัด บริษทั ฟาร์มาดิก้า จ ากัด ราคาต่ าสุด 191120091 10 มกราคม 2565

23 ยาบญัชียาหลัก 6,600.00          6,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกร จ ากัด บริษทั แก้วมังกร จ ากัด ราคาต่ าสุด 62110526 10 มกราคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565
โรงพยำบำลเกำะคำ
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24 ยาบญัชียาหลัก 9,420.00          9,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกร จ ากัด บริษทั แก้วมังกร จ ากัด ราคาต่ าสุด 62110471 10 มกราคม 2565

25 ยาบญัชียาหลัก 6,800.00          6,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกร จ ากัด บริษทั แก้วมังกร จ ากัด ราคาต่ าสุด 62110350 10 มกราคม 2565

26 ยาบญัชียาหลัก 8,000.00          8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกร จ ากัด บริษทั แก้วมังกร จ ากัด ราคาต่ าสุด 62110401 10 มกราคม 2565

27 ยาบญัชียาหลัก 2,800.00          2,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกร จ ากัด บริษทั แก้วมังกร จ ากัด ราคาต่ าสุด 62110414 21 มกราคม 2565

28 ยาบญัชียาหลัก 6,200.00          6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเอลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเอลทแ์คร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 44831 21 มกราคม 2565

29 ยาบญัชียาหลัก 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเอลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเอลทแ์คร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 43980 21 มกราคม 2565

30 ยาบญัชียาหลัก 13,000.00        13,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเอฟดี จ ากัด บริษทั ไทยเอฟดี จ ากัด ราคาต่ าสุด 630150 21 มกราคม 2565

31 ยาบญัชียาหลัก 28,500.80        28,500.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมดฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั พรีเมดฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 621100458 21 มกราคม 2565

32 ยาบญัชียาหลัก 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมดฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั พรีเมดฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 621100482 21 มกราคม 2565

33 ยาบญัชียาหลัก 22,344.00        22,344.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนด้า จ ากัด บริษทั แอตแลนด้า จ ากัด ราคาต่ าสุด 62110452 21 มกราคม 2565

34 ยาบญัชียาหลัก 8,640.00          8,640.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มิน่า จ ากัด บริษทั ฟาร์มิน่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 62326991 21 มกราคม 2565

35 ยาบญัชียาหลัก 16,424.50        16,424.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 1164688306 21 มกราคม 2565

36 ยาบญัชียาหลัก 65,815.70        65,815.70       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 1164706887 21 มกราคม 2565

37 ยาบญัชียาหลัก 48,364.00        48,364.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 1164707703 21 มกราคม 2565

38 ยาบญัชียาหลัก 48,364.00        48,364.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 1164707519 21 มกราคม 2565

39 ยาบญัชียาหลัก 6,473.50          6,473.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 1164706793 21 มกราคม 2565

40 ยาบญัชียาหลัก 5,692.40          5,692.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 1164704140 21 มกราคม 2565

41 ยาบญัชียาหลัก 53,286.00        53,286.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 1164665093 21 มกราคม 2565

42 ยาบญัชียาหลัก 63,275.52        63,275.52       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 1164654705 21 มกราคม 2565

43 ยาบญัชียาหลัก 4,280.00          4,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 116433802 21 มกราคม 2565

44 ยาบญัชียาหลัก 17,120.00        17,120.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 1164704697 21 มกราคม 2565

45 ยาบญัชียาหลัก 2,463.14          2,463.14         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 1164706588 21 มกราคม 2565

46 ยาบญัชียาหลัก 40,800.00        40,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร์นแมนู จ ากัด บริษทั โมเดอร์นแมนู จ ากัด ราคาต่ าสุด 621241 21 มกราคม 2565

47 ยาบญัชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มิลาโน จ ากัด บริษทั มิลาโน จ ากัด ราคาต่ าสุด 5207/2125 21 มกราคม 2565

48 ยาบญัชียาหลัก 10,500.00        10,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอราลดรักส์เฮาส์ จ ากัด บริษทั เยเนอราลดรักส์เฮาส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 0437404 21 มกราคม 2565
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49 ยาบญัชียาหลัก 35,920.00        35,920.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลินหสร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั เบอลินหสร์มาซูติคอล จ ากดั ราคาต่ าสุด 621119691 21 มกราคม 2565

50 ยาบญัชียาหลัก 12,600.00        12,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลินหสร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั เบอลินหสร์มาซูติคอล จ ากดั ราคาต่ าสุด 621120346 21 มกราคม 2565

51 ยาบญัชียาหลัก 55,600.00        55,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอลินหสร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั เบอลินหสร์มาซูติคอล จ ากดั ราคาต่ าสุด 621117377 21 มกราคม 2565

52 ยาบญัชียาหลัก 45,450.00        45,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั พรอส ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 2019112553 21 มกราคม 2565

53 ยาบญัชียาหลัก 1,096.00          1,096.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั พรอส ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 201911161 21 มกราคม 2565

54 ยาบญัชียาหลัก 9,600.00          9,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั พรอส ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 201911088 21 มกราคม 2565

55 ยาบญัชียาหลัก 6,972.00          6,972.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด ราคาต่ าสุด 620025744 21 มกราคม 2565

56 ยาบญัชียาหลัก 6,080.00          6,080.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรรัล ฮอสปิตัลโปรดักส์ จ ากัด บริษัท เยเนอรรัล ฮอสปิตัลโปรดักส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 191N08110612 21 มกราคม 2565

57 ยาบญัชียาหลัก 16,500.00        16,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีเอ็มแอล  จ ากัด บริษทั พ ีเอ็มแอล  จ ากัด ราคาต่ าสุด 191125049 21 มกราคม 2565

58 ยาบญัชียาหลัก 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีเอ็มแอล  จ ากัด บริษทั พ ีเอ็มแอล  จ ากัด ราคาต่ าสุด 191122086 22 มกราคม 2565

59 ยาบญัชียาหลัก 75,025.44        75,025.44       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต่ าสุด 3020023082 22 มกราคม 2565

60 ยาบญัชียาหลัก 35,860.00        35,860.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต่ าสุด 3020022699 22 มกราคม 2565

61 ยาบญัชียาหลัก 15,490.00        15,490.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต่ าสุด 3020022568 22 มกราคม 2565

62 ยาบญัชียาหลัก 3,720.00          3,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด้า จ ากัด บริษทั ยูเมด้า จ ากัด ราคาต่ าสุด 198047 22 มกราคม 2565

63 ยาบญัชียาหลัก 4,108.80          4,108.80         เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีเอ็ล ฮัว จ ากัด บริษทั บ ีเอ็ล ฮัว จ ากัด ราคาต่ าสุด 62036673 22 มกราคม 2565

64 ยาบญัชียาหลัก 38,520.00        38,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีรอล จ ากัด บริษทั ฮีรอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1911376 22 มกราคม 2565

65 ยาบญัชียาหลัก 36,915.00        36,915.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 8102509427 22 มกราคม 2565

66 ยาบญัชียาหลัก 5,650.00          5,650.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี จ ากัด บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี จ ากัด ราคาต่ าสุด 6240676 22 มกราคม 2565

67 ยาบญัชียาหลัก 14,880.00        14,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี จ ากัด บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี จ ากัด ราคาต่ าสุด 6239288 25 มกราคม 2565

68 ยาบญัชียาหลัก 6,840.00          6,840.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี จ ากัด บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี จ ากัด ราคาต่ าสุด 6239285 25 มกราคม 2565

69 ยาบญัชียาหลัก 17,210.00        17,210.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี จ ากัด บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี จ ากัด ราคาต่ าสุด 6239287 25 มกราคม 2565

70 ยาบญัชียาหลัก 7,600.00          7,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี จ ากัด บริษทั ภญิโญฟาร์มาซี จ ากัด ราคาต่ าสุด 6238643 25 มกราคม 2565

71 ยาบญัชียาหลัก 36,250.00        36,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด์ว ีจ ากัด บริษทั วแีอนด์ว ีจ ากัด ราคาต่ าสุด 62027011 25 มกราคม 2565

72 ยาบญัชียาหลัก 106,400.00      106,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด์ว ีจ ากัด บริษทั วแีอนด์ว ีจ ากัด ราคาต่ าสุด 62027743 25 มกราคม 2565

73 ยาบญัชียาหลัก 25,920.00        25,920.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต่ าสุด 3020022234 25 มกราคม 2565
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74 ยาบญัชียาหลัก 160,835.20      160,835.20     เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต่ าสุด 3020022530 25 มกราคม 2565

75 ยาบญัชียาหลัก 11,928.60        11,928.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต่ าสุด 3020022094 25 มกราคม 2565

76 ยาบญัชียาหลัก 17,240.80        17,240.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 62514297 25 มกราคม 2565

77 ยาบญัชียาหลัก 2,200.00          2,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 62508783 25 มกราคม 2565

78 ยาบญัชียาหลัก 6,300.00          6,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 62505838 25 มกราคม 2565

79 ยาบญัชียาหลัก 4,419.10          4,419.10         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 5330564020 25 มกราคม 2565

80 ยาบญัชียาหลัก 38,220.40        38,220.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 5330649139 25 มกราคม 2565

81 ยาบญัชียาหลัก 14,990.70        14,990.70       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 5330602081 25 มกราคม 2565

82 ยาบญัชียาหลัก 74,707.40        74,707.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 5330564488 25 มกราคม 2565

83 ยาบญัชียาหลัก 18,832.00        18,832.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 5330473336 25 มกราคม 2565

84 ยาบญัชียาหลัก 11,100.00        11,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จ ากัด บริษทั เมดไลน์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 1310224502 25 มกราคม 2565

85 ยาบญัชียาหลัก 40,260.00        40,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จ ากัด บริษทั เมดไลน์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 131004259 25 มกราคม 2565

86 ออกซิเจนเหลว 90,000.00        90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ลินเด้ จ ากัด บริษทั ลินเด้ จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

87 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 68,801.00        68,801.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอรูเมอร์ จ ากัด บริษทั เทอรูเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

88 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 16,467.30        16,467.30       เฉพาะเจาะจง บริษทั สามเอ็ม จ ากัด บริษทั สามเอ็ม จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

89 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 56,175.00        56,175.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อินสตรูเม้นท ์จ ากัด บริษทั อินสตรูเม้นท ์จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

90 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 20,972.00        20,972.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน จ ากัด บริษัท จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

91 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,800.00          4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั DHC จ ากัด บริษทั DHC จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

92 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 39,200.00        39,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

93 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 13,280.00        13,280.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร์ จ ากัด บริษทั บเีวอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

94 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 64,200.00        64,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โควแิดทน้ท ์จ ากัด บริษทั โควแิดทน้ท ์จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

95 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. วากัส หจก. วากัส ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

96 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,500.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แมอเบสพลัส จ ากัด บริษทั แมอเบสพลัส จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

97 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 6,500.00          6,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลิด์ จ ากัด บริษทั ไอดีเวลิด์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

98 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 17,500.00        17,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565
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99 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 15,172.60        15,172.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดดิ ง จ ากัด บริษทั โอเร็กซ์ เทรดดิ ง จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

100 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 44,200.00        44,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด บริษทั ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

101 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 13,136.75        13,136.75       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอลแคร์ จ ากัด บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอลแคร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

102 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก็อส จ ากัด บริษทั ไทยก็อส จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

103 จ้างเหมาบคุคล 93,600.00        93,600.00       เฉพาะเจาะจง นายศิลานนท ์ สุวรรณดี นายศิลานนท ์ สุวรรณดี ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

104 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 36,900.00        36,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค จ ากัด บริษทั แอฟฟนิิเทค จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

105 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 99,236.00        99,236.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

106 จ้างเหมาเคร่ืองปรับอากาศ 41,350.00        41,350.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร์ ราคาต่ าสุด 069/3407 25 มกราคม 2565

107 ซ่อม ค.การแพทย์ 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พิดีเอ เมดิคอล เซอร์วิศ จ ากัด บริษัท พิดีเอ เมดิคอล เซอร์วิศ จ ากัด ราคาต่ าสุด IV149/62 25 มกราคม 2565

108 จ้างเหมาเคร่ืองปรับอากาศ 12,450.00        12,450.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร์ ราคาต่ าสุด 069/3408 25 มกราคม 2565

109 สต๊ิกเกอร์แล็ป 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน แม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ร้าน แม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ราคาต่ าสุด 090/62 25 มกราคม 2565

110 จ้างซ่อมค.การแพทย์ 84,000.00        84,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พไีลฟ ์เมดิคอล จ ากัด บริษทั พไีลฟ ์เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 25 มกราคม 2565

111 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 3,300.00          3,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ร้าน ธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ราคาต่ าสุด 040/1952 25 มกราคม 2565

112 ยาบญัชียาหลัก 19,200.00        19,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เภสัชกรรม จ ากัด บริษทั เภสัชกรรม จ ากัด ราคาต่ าสุด 621104782 25 มกราคม 2565

113 ยาบญัชียาหลัก 22,350.00        22,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โปล่ีฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปล่ีฟาร์ม จ ากัด ราคาต่ าสุด 921139613 25 มกราคม 2565

114 ยาบญัชียาหลัก 2,460.00          2,460.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปล่ีฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปล่ีฟาร์ม จ ากัด ราคาต่ าสุด 921139244 25 มกราคม 2565

115 ยาบญัชียาหลัก 11,680.00        11,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 1947369 25 มกราคม 2565

116 ยาบญัชียาหลัก 3,600.00          3,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทตี์ มี จ ากัด บริษทั เฮลทตี์ มี จ ากัด ราคาต่ าสุด 6200075 25 มกราคม 2565

117 ยาบญัชียาหลัก 42,000.00        42,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิก้า จ ากัด บริษทั ฟาร์มาดิก้า จ ากัด ราคาต่ าสุด 62120028 25 มกราคม 2565

118 ยาบญัชียาหลัก 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิก้า จ ากัด บริษทั ฟาร์มาดิก้า จ ากัด ราคาต่ าสุด 62110915 25 มกราคม 2565

119 ยาบญัชียาหลัก 4,467.00          4,467.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกรทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษทั เกรทเตอร์มายบาซิน จ ากัด ราคาต่ าสุด 2019020511 25 มกราคม 2565

120 ยาบญัชียาหลัก 12,400.00        12,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 2 เอ็ม จ ากัด บริษทั 2 เอ็ม จ ากัด ราคาต่ าสุด 90002902 25 มกราคม 2565

121 ยาบญัชียาหลัก 51,600.00        51,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 2 เอ็ม จ ากัด บริษทั 2 เอ็ม จ ากัด ราคาต่ าสุด 90003026 25 มกราคม 2565

122 ยาบญัชียาหลัก 3,800.00          3,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จีไอเอส ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั จีไอเอส ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 1902962 25 มกราคม 2565

123 ยาบญัชียาหลัก 4,350.00          4,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงไทย จ ากัด บริษทั แสงไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด 120258/62 25 มกราคม 2565
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124 ยาบญัชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิซีนซัพพลาย จ ากัด บริษทั เมดิซีนซัพพลาย จ ากัด ราคาต่ าสุด 98206 25 มกราคม 2565

125 ยาบญัชียาหลัก 9,630.00          9,630.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปล่ีฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปล่ีฟาร์ม จ ากัด ราคาต่ าสุด 62040236 25 มกราคม 2565

126 ยาบญัชียาหลัก 15,350.00        15,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โปล่ีฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปล่ีฟาร์ม จ ากัด ราคาต่ าสุด 62039191 25 มกราคม 2565

127 ยาบญัชียาหลัก 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า จ ากัด บริษทั คอสม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด
31119740144
9

25 มกราคม 2565

128 ยาบญัชียาหลัก 7,250.00          7,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากัด บริษทั เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 6203629 25 มกราคม 2565

129 ยาบญัชียาหลัก 12,300.00        12,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากัด บริษทั เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 6203624 25 มกราคม 2565

130 ยาบญัชียาหลัก 11,556.00        11,556.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีรอล จ ากัด บริษทั ฮีรอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1911046 25 มกราคม 2565

131 ยาบญัชียาหลัก 3,400.00          3,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 62112881 25 มกราคม 2565

132 ยาบญัชียาหลัก 5,100.00          5,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 62111514 25 มกราคม 2565

133 ยาบญัชียาหลัก 9,900.00          9,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร์แลบ จ ากัด บริษทั พาตาร์แลบ จ ากัด ราคาต่ าสุด 9111361 25 มกราคม 2565

134 ยาบญัชียาหลัก 17,000.00        17,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร์แลบ จ ากัด บริษทั พาตาร์แลบ จ ากัด ราคาต่ าสุด 9120207 25 มกราคม 2565

135 ยาบญัชียาหลัก 2,490.00          2,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด บริษทั ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 191114085 25 มกราคม 2565

136 ยาบญัชียาหลัก 3,300.00          3,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอลบเีอส จ ากัด บริษทั แอลบเีอส จ ากัด ราคาต่ าสุด 645129 25 มกราคม 2565

137 ยาบญัชียาหลัก 5,800.00          5,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พ ีเอส จ ากัด บริษทั เอส พ ีเอส จ ากัด ราคาต่ าสุด S114/1923921 25 มกราคม 2565

138 ยาบญัชียาหลัก 38,000.00        38,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พ ีเอส จ ากัด บริษทั เอส พ ีเอส จ ากัด ราคาต่ าสุด S114/1923407 25 มกราคม 2565

139 ยาบญัชียาหลัก 10,100.00        10,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พ ีเอส จ ากัด บริษทั เอส พ ีเอส จ ากัด ราคาต่ าสุด S114/1923228 25 มกราคม 2565

140 ยาบญัชียาหลัก 39,400.00        39,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พ ีเอส จ ากัด บริษทั เอส พ ีเอส จ ากัด ราคาต่ าสุด S114/1923358 25 มกราคม 2565

141 ยาบญัชียาหลัก 6,912.20          6,912.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอสวชิชั่น จ ากัด บริษทั เจ เอสวชิชั่น จ ากัด ราคาต่ าสุด 100249035 25 มกราคม 2565

142 ยาบญัชียาหลัก 74,097.50        74,097.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั ราคาต่ าสุด 1191110348 25 มกราคม 2565

143 ยาบญัชียาหลัก 18,190.00        18,190.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 1191201702 25 มกราคม 2565

144 ยาบญัชียาหลัก 30,620.00        30,620.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทเีมนฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษทั ทเีมนฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 6212000380 25 มกราคม 2565

145 ยาบญัชียาหลัก 171,132.86      171,132.86     เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต่ าสุด 3020022231 25 มกราคม 2565

146 ยาบญัชียาหลัก 1,360.00          1,360.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต่ าสุด 3020022227 25 มกราคม 2565

147 ยาบญัชียาหลัก 5,564.00          5,564.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีเอ็ล เอช จ ากัด บริษทั บ ีเอ็ล เอช จ ากัด ราคาต่ าสุด 1062026562 25 มกราคม 2565

148 ยาบญัชียาหลัก 5,136.00          5,136.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีเอ็ล เอช จ ากัด บริษทั บ ีเอ็ล เอช จ ากัด ราคาต่ าสุด 106202520 25 มกราคม 2565
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149 ยาบญัชียาหลัก 5,136.00          5,136.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีเอ็ล เอช จ ากัด บริษทั บ ีเอ็ล เอช จ ากัด ราคาต่ าสุด 1062026152 25 มกราคม 2565

150 ยาบญัชียาหลัก 42,714.40        42,714.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั บ ีเอ็ล เอช จ ากัด บริษทั บ ีเอ็ล เอช จ ากัด ราคาต่ าสุด 1062025819 25 มกราคม 2565

151 ยาบญัชียาหลัก 3,388.00          3,388.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทรเปี้ยน จ ากัด บริษทั ยูโทรเปี้ยน จ ากัด ราคาต่ าสุด 6204578 25 มกราคม 2565

152 ยาบญัชียาหลัก 2,300.00          2,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทรเปี้ยน จ ากัด บริษทั ยูโทรเปี้ยน จ ากัด ราคาต่ าสุด 1909567 25 มกราคม 2565

153 ยาบญัชียาหลัก 8,800.00          8,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทรเปี้ยน จ ากัด บริษทั ยูโทรเปี้ยน จ ากัด ราคาต่ าสุด 6204082 25 มกราคม 2565

154 ยาบญัชียาหลัก 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทรเปี้ยน จ ากัด บริษทั ยูโทรเปี้ยน จ ากัด ราคาต่ าสุด 1910560 25 มกราคม 2565

155 ยาบญัชียาหลัก 27,000.00        27,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทรเปี้ยน จ ากัด บริษทั ยูโทรเปี้ยน จ ากัด ราคาต่ าสุด 6204544 25 มกราคม 2565

156 ยาบญัชียาหลัก 6,111.84          6,111.84         เฉพาะเจาะจง บริษทั อุยเฮง จ ากัด บริษทั อุยเฮง จ ากัด ราคาต่ าสุด 2019003473 26 มกราคม 2565

157 ยาบญัชียาหลัก 2,448.00          2,448.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหการแพทย์ จ ากัด บริษทั สหการแพทย์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 8080109348 26 มกราคม 2565

158 ยาบญัชียาหลัก 23,291.76        23,291.76       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหการแพทย์ จ ากัด บริษทั สหการแพทย์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 9110202420 26 มกราคม 2565

159 ยาบญัชียาหลัก 5,681.70          5,681.70         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหการแพทย์ จ ากัด บริษทั สหการแพทย์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 9110199574 26 มกราคม 2565

160 ยาบญัชียาหลัก 2,300.00          2,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสทชีัพพลาย จ ากัด บริษทั เอสทชีัพพลาย จ ากัด ราคาต่ าสุด 483 26 มกราคม 2565

161 ยาบญัชียาหลัก 38,500.00        38,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสทชีัพพลาย จ ากัด บริษทั เอสทชีัพพลาย จ ากัด ราคาต่ าสุด 62/056 26 มกราคม 2565

162 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 24,507.00        24,507.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนด์เมด จ ากัด บริษทั ไซแอนด์เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 26 มกราคม 2565

163 ค.ไฟฟา้และวทิยุ 5,990.00          5,990.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมพลเทรดดิ ง จ ากัด บริษทั ชุมพลเทรดดิ ง จ ากัด ราคาต่ าสุด 26 มกราคม 2565

164 ฟนัเทยีม 149,976.00      149,976.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ๊กซา ซีแลม จ ากัด บริษทั เอ๊กซา ซีแลม จ ากัด ราคาต่ าสุด cmbi-1910-000399 26 มกราคม 2565

165 วสัดุทนัตกรรม 4,000.00          4,000.00         เฉพาะเจาะจง บรษทั ยูนิตี  เด็นตัล จ ากัด บรษทั ยูนิตี  เด็นตัล จ ากัด ราคาต่ าสุด 186211254 26 มกราคม 2565

166 วสัดุทนัตกรรม 5,715.00          5,715.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ราคาต่ าสุด 142110373 26 มกราคม 2565

167 วสัดุทนัตกรรม 1,500.00          1,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด ราคาต่ าสุด 1911-A1634 26 มกราคม 2565

168 วสัดุทนัตกรรม 8,455.00          8,455.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช(1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช(1988) จ ากัด ราคาต่ าสุด IV1911103129 26 มกราคม 2565

169 วสัดุทนัตกรรม 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเอลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเอลทแ์คร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 77229 26 มกราคม 2565

170 จ้างเหมาออกแบบ 150,000.00      150,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อัลเจนเทค จ ากัด บริษทั อัลเจนเทค จ ากัด ราคาต่ าสุด 26 มกราคม 2565

171 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 24,000.00        24,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั MDC ประเทศไทย จ ากัด บริษทั MDC ประเทศไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด 26 มกราคม 2565

172 ยาบญัชียาหลัก 109,284.50      109,284.50     เฉพาะเจาะจง บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษทั องค์การเภสัชกรรม จ ากัด ราคาต่ าสุด 3020024051 26 มกราคม 2565

173 ยาบญัชียาหลัก 25,680.00        25,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโดไซน่าเฮลทแ์คร์ บริษทั อินโดไซน่าเฮลทแ์คร์ ราคาต่ าสุด 19/200239 26 มกราคม 2565
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174 ยาบญัชียาหลัก 6,200.00          6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ เอ็น บ ีจ ากัด บริษทั เอ เอ็น บ ีจ ากัด ราคาต่ าสุด 8370286078 26 มกราคม 2565

175 ยาบญัชียาหลัก 5,200.00          5,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 6212517 26 มกราคม 2565

176 ยาบญัชียาหลัก 31,205.10        31,205.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์ จ ากัด บริษทั สหแพทย์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 9110208330 26 มกราคม 2565

177 ยาบญัชียาหลัก 72,588.80        72,588.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 26 มกราคม 2565

178 ยาบญัชียาหลัก 14,256.00        14,256.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาติการ์ จ ากัด บริษทั ฟาร์มาติการ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 191218041 26 มกราคม 2565

179 ยาบญัชียาหลัก 3,900.00          3,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พาต้าแล็บ จ ากัด บริษทั พาต้าแล็บ จ ากัด ราคาต่ าสุด 9121295 26 มกราคม 2565

180 ยาบญัชียาหลัก 32,370.00        32,370.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส พ ีเอส เมดิคอลส์ จ ากดั บริษทั เอส พ ีเอส เมดิคอลส์ จ ากดั ราคาต่ าสุด SII4/2000170 26 มกราคม 2565

181 ยาบญัชียาหลัก 49,600.00        49,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั โมเดอนฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 63010300 26 มกราคม 2565

182 ยาบญัชียาหลัก 12,600.00        12,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พ ีจ ากัด บริษทั เอฟ ซี พ ีจ ากัด ราคาต่ าสุด 126000 26 มกราคม 2565

183 ยาบญัชียาหลัก 4,350.00          4,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอนเมนู จ ากัด บริษทั โมเดอนเมนู จ ากัด ราคาต่ าสุด 621239 27 มกราคม 2565

184 ยาบญัชียาหลัก 102,251.88      102,251.88     เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 1164896002 27 มกราคม 2565

185 ยาบญัชียาหลัก 18,000.00        18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกร จ ากัด บริษทั แก้วมังกร จ ากัด ราคาต่ าสุด 62120625 27 มกราคม 2565

186 ยาบญัชียาหลัก 189,400.00      189,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั วแีอนด์ว ีจ ากัด บริษทั วแีอนด์ว ีจ ากัด ราคาต่ าสุด 630030183 27 มกราคม 2565

187 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต่ าสุด EX-IV6212-088 27 มกราคม 2565

188 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13,200.00        13,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค จ ากัด บริษทั แอฟฟนิิเทค จ ากัด ราคาต่ าสุด D62-02149 27 มกราคม 2565

189 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 59,500.00        59,500.00       เฉพาะเจาะจง บรษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บรษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด INV 622-0246 27 มกราคม 2565

190 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 87,048.00        87,048.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต่ าสุด EX-IV 6212-082 27 มกราคม 2565

191 จ้างเหมาจ ากัดรังผึ ง 600.00             600.00            เฉพาะเจาะจง นายวรัิตน์ เมาลี นายวรัิตน์ เมาลี ราคาต่ าสุด 1/1 27 มกราคม 2565

192 น  ากล่ัน 2,500.00          2,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านน  าด่ืมดิวดรอป ร้านน  าด่ืมดิวดรอป ราคาต่ าสุด 2/22 27 มกราคม 2565

193 จ้างเหมาท าตรายาง 2,550.00          2,550.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

194 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 16,200.00        16,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรัมเมอร์ จ ากัด บริษทั ทรัมเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

195 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 57,473.50        57,473.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั MBD บริษทั MBD ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

196 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาอินดัสเตรียส แก๊ส จ ากัด บริษัท ลานนาอินดัสเตรียส แก๊ส จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

197 ซ่อมค.การแพทย์ 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคเอช จ ากัด บริษทั เทคเอช จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

198 เคร่ืองส ารองไฟ 12,000.00        12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท สมาร์ทโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565
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199 วสัดุส านักงาน 44,050.00        44,050.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น  าล้อมเคหะภณัฑ์ หจก. น  าล้อมเคหะภณัฑ์ ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

200 จ้างซ่อม ค.การแพทญ์ 22,314.29        22,314.29       เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิฒน์การช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าวิฒน์การช่าง (1992) จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

201 วสัดส านักงาน 8,200.00          8,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล ราคาต่ าสุด 6212-004 27 มกราคม 2565

202 วสัดุส านักงาน 1,720.00          1,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิฒน์การช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าวิฒน์การช่าง (1992) จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

203 จ้างท าปา้ย 48,899.00        48,899.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ชายน์เนจกรุ๊ป หจก. ชายน์เนจกรุ๊ป ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

204 วสัดุงานบา้นงานครัว 12,241.00        12,241.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เตียเฮงฮง ร้าน เตียเฮงฮง ราคาต่ าสุด
133/9910-
6611

27 มกราคม 2565

205 วสัดุงานบา้นงานครัว 4,292.00          4,292.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ ราคาต่ าสุด 102/228 27 มกราคม 2565

206 วสัดุงานบา้นงานครัว 7,690.00          7,690.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ล าปางคลีน ร้าน ล าปางคลีน ราคาต่ าสุด 019/0927 27 มกราคม 2565

207 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดีส บริษทั เมดีส ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

208 ดอกไม้ 6,160.00          6,160.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน บิ๊กฟาวเดอร์ ร้าน บิ๊กฟาวเดอร์ ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

209 วสัดส านักงาน 33,355.50        33,355.50       เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพนัธ์ ร้าน รัตนาพนัธ์ ราคาต่ าสุด IV6206169 27 มกราคม 2565

210 วสัดงานบา้นงานครัว 18,041.50        18,041.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดดิ ง จ ากัด ราคาต่ าสุด IV6202049 27 มกราคม 2565

211 วสัดุทนัตกรรม 6,000.00          6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จ ากัด บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

212 วสัดุทนัตกรรม 6,415.72          6,415.72         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

213 สต๊ิกเกอร์จ่ายกลาง 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน แม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ร้าน แม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

214 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 88,500.00        88,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต่ าสุด EX-IV6212-124 27 มกราคม 2565

215 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช ประเทศไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด 5330647888A 27 มกราคม 2565

216 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 33,408.00        33,408.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด IV6212-0230 27 มกราคม 2565

217 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000.00        15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั วสิคอม เมดิคอล จ ากัด บริษทั วสิคอม เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด IV6212011 27 มกราคม 2565

218 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 53,000.00        53,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด INV6212-0425 27 มกราคม 2565

219 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18,345.00        18,345.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษทั เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต่ าสุด EX-IV6212-085 27 มกราคม 2565

220 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั CKC เมดิคอล บริษทั CKC เมดิคอล ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

221 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 44,030.50        44,030.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั เทอร์รูโม่ จ ากัด บริษทั เทอร์รูโม่ จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

222 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 11,600.00        11,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร์ จ ากัด บริษทั บเีวอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

223 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 15,450.00        15,450.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด หจก. ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565
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224 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 28,225.00        28,225.00       เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรูเม้นท ์จ ากัด หจก. อินสทรูเม้นท ์จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

225 วสัดุงานบา้นงานครัว 500.00             500.00            เฉพาะเจาะจง นายสมบรูณ์ ธรรมกันธร นายสมบรูณ์ ธรรมกันธร ราคาต่ าสุด 1/12 27 มกราคม 2565

226 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 70,000.00        70,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีไวท ์จ ากัด บริษทั ดีไวท ์จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

227 จ้างเหมาลับกรรไกร 605.00             605.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน A ลับคม ร้าน A ลับคม ราคาต่ าสุด 1/10-11 27 มกราคม 2565

228 รองเทา้บู๊ท 398.00             398.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ติดฟา้พานิช ร้าน ติดฟา้พานิช ราคาต่ าสุด 20/0954 27 มกราคม 2565

229 วสัดุก่อสร้าง 750.00             750.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เกาะคาการช่าง ร้าน เกาะคาการช่าง ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

230 วสัดุส านักงาน 1,200.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีดอแอล ร้าน ซีดอแอล ราคาต่ าสุด 1/7 27 มกราคม 2565

231 ซ่อม ค. อื่น 850.00             850.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมพลเทรดดิ ง จ ากัด บริษทั ชุมพลเทรดดิ ง จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

232 ซ่อมค.ไฟฟา้และวทิยุ 650.00             650.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมพลเทรดดิ ง จ ากัด บริษทั ชุมพลเทรดดิ ง จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

233 ซ่อมค.การแพทย์ 1,935.00          1,935.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

234 วสัดุก่อสร้าง 4,400.00          4,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ล าปางชัยยา หจก. ล าปางชัยยา ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

235 จ้างเหมาบคุคล 190,170.00      190,170.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร  จะวะนะ นางสาวธนพร  จะวะนะ ราคาต่ าสุด 1 กุมภาพนัธ ์2565

236 จ้างเหมาบคุคล 190,170.00      190,170.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งพชิา  อุตโม นางสาวรุ่งพชิา  อุตโม ราคาต่ าสุด 1 กุมภาพนัธ ์2565

237 จ้างเหมาบคุคล 86,580.00        86,580.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรษา ราชเสนา นางสาวสุพรรษา ราชเสนา ราคาต่ าสุด 1 กุมภาพนัธ ์2565

238 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 46,200.00        46,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนด์เมด จ ากัด บริษทั ไซแอนด์เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

239 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 14,925.00        14,925.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

240 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 5,400.00          5,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อิสโก้ บริษทั อิสโก้ ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

241 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 13,330.00        13,330.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอคอทตอน จ ากัด บริษทั ไบโอคอทตอน จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

242 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 14,100.00        14,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กวทีรัพย์ จ ากัด บริษทั กวทีรัพย์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

243 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,210.00          3,210.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร๊กซ์ จ ากัด บริษทั โอเร๊กซ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

244 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,600.00          1,600.00         เฉพาะเจาะจง นายเสริฐ กานัน นายเสริฐ กานัน ราคาต่ าสุด 2/15 27 มกราคม 2565

245 วสัดุอื่น 550.00             550.00            เฉพาะเจาะจง  ร้าน ตั งไฮ้ง้วน  ร้าน ตั งไฮ้ง้วน ราคาต่ าสุด 06/0294 27 มกราคม 2565

246 อาหาร เดือน มกราคม 486,266.00      486,266.00     เฉพาะเจาะจง นายสมพล บารมีกุล นายสมพล บารมีกุล ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

247 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 91,725.00        91,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด INV6212-0425 27 มกราคม 2565

248 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 36,900.00        36,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอฟฟนิิเทค จ ากัด บริษทั แอฟฟนิิเทค จ ากัด ราคาต่ าสุด D62-02226 27 มกราคม 2565
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249 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 75,500.00        75,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด ราคาต่ าสุด SN 1912-061 27 มกราคม 2565

250 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24,610.00        24,610.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด ราคาต่ าสุด 1164788862 27 มกราคม 2565

251 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,200.00          7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จ ากัด บริษทั ไทยไดแอ็กนอสติค จ ากัด ราคาต่ าสุด SN 1912-041 27 มกราคม 2565

252 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 99,236.00        99,236.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด INV6212-0417 27 มกราคม 2565

253 จ้างเหมาท าตรายาง 2,350.00          2,350.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รักกันโฆษณา ร้าน รักกันโฆษณา ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

254 วสัดุก่อสร้าง 2,950.00          2,950.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

255 วสัดุส านักงาน 2,520.00          2,520.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพนัธ์ ร้าน รัตนาพนัธ์ ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

256 บ ารุงค.งานบา้นงานครัว 1,300.00          1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ตั งไฮ้ง้วน ร้าน ตั งไฮ้ง้วน ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

257 วสัดุส านักงาน 172.00             172.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รัตนาพนัธ์ ร้าน รัตนาพนัธ์ ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

258 จ้างเหมาท าปา้ย 480.00             480.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เลเซอร์ล าปางอิงคเจท ร้าน เลเซอร์ล าปางอิงคเจท ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

259 จ้างบ ารุง เคร่ืองปรับอากาศ 1,800.00          1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร์ ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

260 จ้างบ ารุง เคร่ืองปรับอากาศ 500.00             500.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร์ ราคาต่ าสุด 27 มกราคม 2565

261 จ้างบ ารุง เคร่ืองปรับอากาศ 850.00             850.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟา้-แอร์ ราคาต่ าสุด 069/3410 28 มกราคม 2565

262 ซ่อมค.การแพทย์ 2,195.64          2,195.64         เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด ราคาต่ าสุด SS6210126 28 มกราคม 2565

263 จ้างท าปา้ย 360.00             360.00            เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางเลเซอร์อิงค์เจ๊ท ร้านล าปางเลเซอร์อิงค์เจ๊ท ราคาต่ าสุด 018/0861 28 มกราคม 2565

264 วสัดุทนัตกรรม 32,241.60        32,241.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโก้ เดนทอล แอนด์ เคมีคอล จ ากัด บริษัท ทีโก้ เดนทอล แอนด์ เคมีคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด L061871 28 มกราคม 2565

265 ฟนัเทยีม 149,672.00      149,672.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด ราคาต่ าสุด 28 มกราคม 2565

266 วสัดุทนัตกรรม 6,259.50          6,259.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 5705438531 28 มกราคม 2565

267 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 35,800.00        35,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด ราคาต่ าสุด INV 6301-0121 28 มกราคม 2565

268 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11,880.00        11,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป จ ากัด บริษทั เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป จ ากัด ราคาต่ าสุด 28 มกราคม 2565

269 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24,610.00        24,610.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 28 มกราคม 2565

270 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 31,343.00        31,343.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ร้าน ธนภรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ราคาต่ าสุด 28 มกราคม 2565

รวม 8,073,754.94   8,025,834.94  


