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1 จา้งเหมาถา่ยเอกสาร 23,864.40          23,864.40           เฉพาะเจาะจง ร้านตาหวานกอ๊บปี้ ร้านตาหวานกอ๊บปี้ ราคาต ่าสุด 3 มีนาคม 2565

2 จา้งเหมาเกบ็ขยะติดเชื้อ 55,692.00          55,692.00           เฉพาะเจาะจง บ.นิวโชคอา่นวย เชียงใหม่ บ.นิวโชคอา่นวย เชียงใหม่ ราคาต ่าสุด 3 มีนาคม 2565

3 จา้งเหมาบา่รุงลิฟท์ 4,280.00             4,280.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์แอนด์เครน บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์แอนด์เครน ราคาต ่าสุด 8 มีนาคม 2565

4 วสัดุบริโภค 2,420.00             2,420.00             เฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญพาณิชย์ ร้านพรเจริญพาณิชย์ ราคาต ่าสุด 8 มีนาคม 2565

5 วสัดุการแพทยท์ั วไป 32,400.00          32,400.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทริมเมอร์ จา่กดั บ.ทริมเมอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด 4  มีนาคม 2565

6 วสัดุการแพทยท์ั วไป 29,680.00          29,680.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต ราคาต ่าสุด 4  มีนาคม 2565

7 วสัดุการแพทยท์ั วไป 80,950.00          80,950.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเวลล์ จา่กดั บ.ไอดีเวลล์ จา่กดั ราคาต ่าสุด 4  มีนาคม 2565

8 วสัดุการแพทยท์ั วไป 5,250.00             5,250.00             เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล คอลเวอร์เจนซ์ จา่กดั บ.เมดิคอล คอลเวอร์เจนซ์ จา่กดั ราคาต ่าสุด 4  มีนาคม 2565

9 วสัดุการแพทยท์ั วไป 2,720.00             2,720.00             เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลท์แคร์ จา่กดั บ.โพสเฮลท์แคร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด 10  มีนาคม 2565

10 วสัดุตรึงกระดูก 16,700.00          16,700.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC(ประเทศไทย) จา่กดั บ.MDC(ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด 10  มีนาคม 2565

11 วสัดุการแพทยท์ั วไป 26,054.50          26,054.50           เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จา่กดั บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จา่กดั ราคาต ่าสุด 10  มีนาคม 2565

12 วสัดุการแพทยท์ั วไป 16,500.00          16,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.เคพเีค เมดิคอล จา่กดั บ.เคพเีค เมดิคอล จา่กดั ราคาต ่าสุด 10  มีนาคม 2565

13 วสัดุการแพทยท์ั วไป 13,920.00          13,920.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีไวซ์ อนิโนเวชั น จา่กดั บ.ดีไวซ์ อนิโนเวชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด 10  มีนาคม 2565

14 วสัดุการแพทยท์ั วไป 81,000.00 81,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เคมเทค เฮลท์แคร์ จา่กดั บ.เคมเทค เฮลท์แคร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด 15  มีนาคม 2565

15 วสัดุการแพทยท์ั วไป 11,770.00 11,770.00           เฉพาะเจาะจง บ .DKSH (B-Braun) บ .DKSH (B-Braun) ราคาต ่าสุด 15  มีนาคม 2565

16 วสัดุการแพทยท์ั วไป 22,400.00 22,400.00           เฉพาะเจาะจง บ. CKC เมดิคอส จา่กดั บ. CKC เมดิคอส จา่กดั ราคาต ่าสุด 15  มีนาคม 2565

17 วสัดุการแพทยท์ั วไป 5,296.50 5,296.50             เฉพาะเจาะจง บ .DKSH (เม็ทโทรนิกส์) บ .DKSH (เม็ทโทรนิกส์) ราคาต ่าสุด 15  มีนาคม 2565

18 วสัดุการแพทยท์ั วไป 8,000.00 8,000.00             เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอสเอม็ เมด จา่กดั บ.ซีเอสเอม็ เมด จา่กดั ราคาต ่าสุด 15  มีนาคม 2565

19 วสัดุการแพทยท์ั วไป 59,960.00 59,960.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไอแคร์ เมดิคัล จา่กดั บ.ไอแคร์ เมดิคัล จา่กดั ราคาต ่าสุด 15  มีนาคม 2565

20 วสัดุการแพทยท์ั วไป 16,500.00 16,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.เคพเีค เมดิคอล จา่กดั บ.เคพเีค เมดิคอล จา่กดั ราคาต ่าสุด 15  มีนาคม 2565

21 วสัดุการแพทยท์ั วไป 24,075.00 24,075.00           เฉพาะเจาะจง บ .DKSH (3M) บ .DKSH (3M) ราคาต ่าสุด 15  มีนาคม 2565

22 วสัดุการแพทยท์ั วไป 4,600.00 4,600.00             เฉพาะเจาะจง บ.วซีายน์ เมดิค จา่กดั บ.วซีายน์ เมดิค จา่กดั ราคาต ่าสุด 15  มีนาคม 2565

23 วสัดุการแพทยท์ั วไป 176475 176,475.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก. อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต ่าสุด 8  มีนาคม 2565

24 วสัดุการแพทยท์ั วไป 22,500.00 22,500.00           เฉพาะเจาะจง บ. CKC เมดิคอส จา่กดั บ. CKC เมดิคอส จา่กดั ราคาต ่าสุด 9  มีนาคม 2565

25 วสัดุการแพทยท์ั วไป 3,500.00 3,500.00             เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล คอลเวอร์เจนซ์ จา่กดั บ.เมดิคอล คอลเวอร์เจนซ์ จา่กดั ราคาต ่าสุด 9  มีนาคม 2565

26 วสัดุการแพทยท์ั วไป 20,175.00 20,175.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ ที ที มาร์เกต็ต้ิง จา่กดั บ.เอน็ ที ที มาร์เกต็ต้ิง จา่กดั ราคาต ่าสุด 10  มีนาคม 2565

27 วสัดุการแพทยท์ั วไป 23,818.00 23,818.00           เฉพาะเจาะจง บ.ลานนนาอนิดรัสเตรียลแกส๊ จา่กดั บ.ลานนนาอนิดรัสเตรียลแกส๊ จา่กดั ราคาต ่าสุด 10  มีนาคม 2565

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม 2565
โรงพยำบำลเกำะคำ
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28 วสัดุการแพทยท์ั วไป 2,900.00 2,900.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั อสิโก ้จา่กดั บริษทั อสิโก ้จา่กดั ราคาต ่าสุด 10  มีนาคม 2565

29 วสัดุการแพทยท์ั วไป 7,200.00 7,200.00             เฉพาะเจาะจง บ .DKSH (Covidine) บ .DKSH (Covidine) ราคาต ่าสุด 10  มีนาคม 2565

30 วสัดุการแพทยท์ั วไป 9,210.00 9,210.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 10  มีนาคม 2565

31 วสัดุการแพทยท์ั วไป 36,000.00 36,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอม็มีเน้นซ์ อนิเตอร์เนชั นเนล จา่กดั บ.เอม็มีเน้นซ์ อนิเตอร์เนชั นเนล จา่กดั ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565

32 วสัดุการแพทยท์ั วไป 14,819.50 14,819.50           เฉพาะเจาะจง บ .DKSH (3M) บ .DKSH (3M) ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565

33 วสัดุการแพทยท์ั วไป 46,000.00 46,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีไวซ์ อนิโนเวชั น จา่กดั บ.ดีไวซ์ อนิโนเวชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565

34 วสัดุตรึงกระดูก 42,500.00          42,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.เมดีส อลัลายแอนซ์ จา่กดั บ.เมดีส อลัลายแอนซ์ จา่กดั ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565

35 วสัดุตรึงกระดูก 31,500.00 31,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC(ประเทศไทย) จา่กดั บ.MDC(ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565

36 วสัดุการแพทยท์ั วไป 80,710.10 80,710.10           เฉพาะเจาะจง บ .DKSH (Terumo) บ .DKSH (Terumo) ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565

37 วสัดุตรึงกระดูก 157,400.00 157,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.MDC(ประเทศไทย) จา่กดั บ.MDC(ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565

38 วสัดุการแพทยท์ั วไป 140,770.10        140,770.10         เฉพาะเจาะจง บ.ลินเด้ จา่กดั บ.ลินเด้ จา่กดั ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565

39 วสัดุตรึงกระดูก 16,700.00 16,700.00           เฉพาะเจาะจง บ.MDC(ประเทศไทย) จา่กดั บ.MDC(ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด 7  มีนาคม 2565

40 วสัดุตรึงกระดูก 313,440.00        313,440.00         เฉพาะเจาะจง บ.MDC(ประเทศไทย) จา่กดั บ.MDC(ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด 7  มีนาคม 2565

41 วสัดุทันตกรรม 22,425.00          22,425.00           เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร บ.ชูมิตร ราคาต ่าสุด 9110191207 7  มีนาคม 2565

42 วสัดุทันตกรรม 8,500.00             8,500.00             เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร บ.ชูมิตร ราคาต ่าสุด 9110192288 7  มีนาคม 2565

43 วสัดุทันตกรรม 6,880.00             6,880.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เซียงไฮ หจก.เซียงไฮ ราคาต ่าสุด 9110191493 10  มีนาคม 2565

44 วสัดุทันตกรรม 8,780.00             8,780.00             เฉพาะเจาะจง บ.นูโวเด้นท์ บ.นูโวเด้นท์ ราคาต ่าสุด 8080106894 10  มีนาคม 2565

45 วสัดุทันตกรรม 18,140.00          18,140.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เซียงไฮ้ หจก.เซียงไฮ้ ราคาต ่าสุด 3020020473 10  มีนาคม 2565

46 วสัดุทันตกรรม 29,700.00          29,700.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอสดี บ.เอสดี ราคาต ่าสุด 3020020522 10  มีนาคม 2565

47 วสัดุทันตกรรม 3,000.00             3,000.00             เฉพาะเจาะจง บ.ทันตสยาม บ.ทันตสยาม ราคาต ่าสุด 3020020165 14  มีนาคม 2565

48 วสัดุทันตกรรม 2,450.00             2,450.00             เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด บ.แอคคอร์ด ราคาต ่าสุด 3020020321 14  มีนาคม 2565

49 วสัดุทันตกรรม 5,751.25             5,751.25             เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช ราคาต ่าสุด 5447842544 14  มีนาคม 2565

50 วสัดุทันตกรรม 10,400.00          10,400.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เซียงไฮ้ หจก.เซียงไฮ้ ราคาต ่าสุด 5447842411 14  มีนาคม 2565

51 วสัดุชันสูตร 75,500.00          75,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเซน จา่กดั บ.ไบโอเซน จา่กดั ราคาต ่าสุด 14  มีนาคม 2565

52 วสัดุชันสูตร 90,200.00          90,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟริมเมอร์ จา่กดั บ.เฟริมเมอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด 14  มีนาคม 2565

53 วสัดุชันสูตร 18,000.00          18,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟริมเมอร์ จา่กดั บ.เฟริมเมอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด 14  มีนาคม 2565

54 วสัดุชันสูตร 90,000.00          90,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอก็ซ์แล็บ บ.เอก็ซ์แล็บ ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565

55 วสัดุชันสูตร 90,000.00          90,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอก็ซ์แล็บ บ.เอก็ซ์แล็บ ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565

56 วสัดุชันสูตร 90,000.00          90,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอก็ซ์แล็บ บ.เอก็ซ์แล็บ ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565
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57 วสัดุชันสูตร 91,725.00          91,725.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟริมเมอร์ จา่กดั บ.เฟริมเมอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565

58 วสัดุชันสูตร 66,250.00          66,250.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟริมเมอร์ จา่กดั บ.เฟริมเมอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565

59 วสัดุชันสูตร 26,900.00          26,900.00           เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จา่กดั บ.แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จา่กดั ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565

60 วสัดุชันสูตร 5,500.00             5,500.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมดลาบอราทอรี  จา่กดั บ.ไอเมดลาบอราทอรี  จา่กดั ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565

61 วสัดุชันสูตร 83,750.00          83,750.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟริมเมอร์ จา่กดั บ.เฟริมเมอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565

62 วสัดุชันสูตร 89,473.00          89,473.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟริมเมอร์ จา่กดั บ.เฟริมเมอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565

63 วสัดุชันสูตร 95,989.00          95,989.00           เฉพาะเจาะจง บ.เฟริมเมอร์ จา่กดั บ.เฟริมเมอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565

64 วสัดุชันสูตร 42,500.00          42,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กดั บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กดั ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565

65 วสัดุชันสูตร 37,500.00          37,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช ราคาต ่าสุด 18  มีนาคม 2565

66 ยาในบญัชียาหลัก 75,000.00          75,000.00           เฉพาะเจาะจง แม่มอก แม่มอก ราคาต ่าสุด 5330280086 18  มีนาคม 2565

67 ยาในบญัชียาหลัก 5,600.00             5,600.00             เฉพาะเจาะจง แอฃ บ ีเอส แอฃ บ ีเอส ราคาต ่าสุด 5330139229 18  มีนาคม 2565

68 ยาในบญัชียาหลัก 10,800.00          10,800.00           เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ดีซีเอช ราคาต ่าสุด 1902469 18  มีนาคม 2565

69 ยาในบญัชียาหลัก 189,738.70        189,738.70         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 0434256 7  มีนาคม 2565

70 ยาในบญัชียาหลัก 43,750.00          43,750.00           เฉพาะเจาะจง พาตาร์แลบ พาตาร์แลบ ราคาต ่าสุด 62023712 7  มีนาคม 2565

71 ยาในบญัชียาหลัก 16,150.00          16,150.00           เฉพาะเจาะจง ฟาร์มีน่า ฟาร์มีน่า ราคาต ่าสุด 62022778 7  มีนาคม 2565

72 ยาในบญัชียาหลัก 2,550.00             2,550.00             เฉพาะเจาะจง แกว้มังกร แกว้มังกร ราคาต ่าสุด 62022642 7  มีนาคม 2565

73 ยาในบญัชียาหลัก 31,550.00          31,550.00           เฉพาะเจาะจง ที เอน็ พี ที เอน็ พี ราคาต ่าสุด 320019927 10  มีนาคม 2565

74 ยาในบญัชียาหลัก 45,910.00          45,910.00           เฉพาะเจาะจง ที พ ีดรัก ที พ ีดรัก ราคาต ่าสุด 3020020083 10  มีนาคม 2565

75 ยาในบญัชียาหลัก 24,990.00          24,990.00           เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลี เซ็นทรัลโพลี ราคาต ่าสุด 3020020074 14  มีนาคม 2565

76 ยาในบญัชียาหลัก 35,010.40          35,010.40           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม ดีทแฮล์ม ราคาต ่าสุด 5447842544 14  มีนาคม 2565

77 ยาในบญัชียาหลัก 25,190.00          25,190.00           เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาดิกา ฟาร์มาดิกา ราคาต ่าสุด 5447842411 14  มีนาคม 2565

78 ยาในบญัชียาหลัก 13,300.00          13,300.00           เฉพาะเจาะจง นิวฟาร์มา นิวฟาร์มา ราคาต ่าสุด 5447850881 14  มีนาคม 2565

79 ยาในบญัชียาหลัก 15,320.00          15,320.00           เฉพาะเจาะจง ทีโอเคมีคอล ทีโอเคมีคอล ราคาต ่าสุด 62033127 14  มีนาคม 2565

80 ยาในบญัชียาหลัก 79,700.00          79,700.00           เฉพาะเจาะจง โมเดิร์น โมเดิร์น ราคาต ่าสุด 1164390420 14  มีนาคม 2565

81 ยาในบญัชียาหลัก 36,450.00          36,450.00           เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ์ นิวไลฟ์ ราคาต ่าสุด 8370267981 14  มีนาคม 2565

82 ยาในบญัชียาหลัก 12,198.00          12,198.00           เฉพาะเจาะจง บเีอล็ฮ้ัว บเีอล็ฮ้ัว ราคาต ่าสุด 9110191207 14  มีนาคม 2565

รวม 3,462,170.45    3,462,170.45     


