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ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 ปกูระเบื้องทางขึน้ตึก 6 ชัน้ผนงัหนา้หอ้งฉุกเฉิน             7,200.00            7,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพิชัย วงศ์ทพิย์ นายพิชัย วงศ์ทพิย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 423 /2563 2-ม.ค.-63

2 วสัดุไฟฟ้า                949.00               949.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 2-ม.ค.-63

3 sticker ปร้ินฉลากยา           19,200.00          19,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง atp atp ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 424 /2563 2-ม.ค.-63
4 sulfasalazine           16,800.00          16,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แอตแลนติก แอตแลนติก ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 425 /2563 2-ม.ค.-63

5 simethicone drop             2,360.00            2,360.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง พาต้าแลบ พาต้าแลบ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 2-ม.ค.-63

6 กล้องวงจรปดิ             2,140.00            2,140.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.มิซูอิ อิเล็กเทค บจก.มิซูอิ อิเล็กเทค ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 2-ม.ค.-63
7 วสัดุทนัตกรรม             1,100.00            1,100.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง dksh dksh ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 2-ม.ค.-63

8 วสัดุทนัตกรรม             3,650.00            3,650.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.ว ีอาร์ พี เด้นท ์จ่ากัด บ.ว ีอาร์ พี เด้นท ์จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 2-ม.ค.-63

9 อุปกรณ์รางม่านกัน้เตียง                600.00               600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 2-ม.ค.-63
10 บ่ารุงรักษาเครื องปรับอากาศ           17,800.00          17,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 426 /2563 3-ม.ค.-63

11 วสัดุก่อสร้าง             3,000.00            3,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ไชย ร้านณรงค์ไชย ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3-ม.ค.-63

12 จ้างท่าฟันปลอม           58,455.00          58,455.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซาซีแลม บ.เอ็กซาซีแลม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 427 /2563 3-ม.ค.-63
13 ยา 2 รายการ             9,200.00            9,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง pharmaland pharmaland ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 428 /2563 3-ม.ค.-63

14 วสัดุทนัตกรรม           38,079.16          38,079.16 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง dksh dksh ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 429 /2565 3-ม.ค.-63

15 วสัดุไฟฟ้า             3,638.00            3,638.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.มิซูอิ อิเล็กเทค บจก.มิซูอิ อิเล็กเทค ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3-ม.ค.-63
16 จ้างท่าความสะอาดถังส่ารองน้่าประปา             6,000.00            6,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายธนัวา เพชรสกุลไพร นายธนัวา เพชรสกุลไพร ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 430 /2563 3-ม.ค.-63

17 alprazolam             4,550.00            4,550.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง อ.ย. อ.ย. ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3-ม.ค.-63

18 fentanyl inj           10,500.00          10,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง อ.ย. อ.ย. ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 431 /2563 3-ม.ค.-63
19 smw             1,203.75            1,203.75 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง greater greater ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3-ม.ค.-63

20 roxithomycin tab             1,775.00            1,775.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง polipharm polipharm ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3-ม.ค.-63

21 ยา 2 รายการ             4,101.00            4,101.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แสงไทย แสงไทย ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3-ม.ค.-63
22 para drop             1,200.00            1,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง tpn tpn ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3-ม.ค.-63

23 swiff             1,369.60            1,369.60 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง uneson uneson ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3-ม.ค.-63

24 ยา 2 รายการ             2,300.00            2,300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง gis gis ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3-ม.ค.-63
25 ยาขิงชง             1,200.00            1,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เจริญสุข เจริญสุข ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3-ม.ค.-63

26 dT             3,600.00            3,600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง biovalys biovalys ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3-ม.ค.-63

27 ยา 3 รายการ             2,460.00            2,460.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง dch dch ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3-ม.ค.-63
28 nortryp 25 mg             1,300.00            1,300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง pharmaland pharmaland ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3-ม.ค.-63

29 vit k1             1,920.00            1,920.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง imex plus imex plus ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3-ม.ค.-63

30 haloperidol 0.5 mg             1,020.00            1,020.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง medifive medifive ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3-ม.ค.-63
31 ยา 3 รายการ             1,140.00            1,140.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ธงทอง ธงทอง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3-ม.ค.-63

32 norflox tab             2,000.00            2,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นวิไลฟ์ นวิไลฟ์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3-ม.ค.-63

33 ta oral past                720.00               720.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง 2m 2m ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3-ม.ค.-63
34 lidocain viscus             5,200.00            5,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง abca abca ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 433 /2563 7-ม.ค.-63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนมกรำคม 2563
โรงพยำบำลเถิน

วันที่  1-31 เดือนมกรำคม พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง



35 ยา 5 รายการ           69,675.19          69,675.19 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง dksh dksh ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 434 /2563 7-ม.ค.-63

36 levetriracetam tab           18,900.00          18,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง fcp fcp ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 435 /2563 7-ม.ค.-63
37 sereflo mdi           48,150.00          48,150.00 โดยวธี ีe-biddng healol healol ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 436 /2563 7-ม.ค.-63

38 nimbex             6,765.90            6,765.90 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง js vistion js vistion ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 437 /2563 7-ม.ค.-63

39 hydroxyuchloroquine           27,991.20          27,991.20 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง kaspa kaspa ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 438 /2563 7-ม.ค.-63
40 berodual mdi           36,915.00          36,915.00 โดยวธี ีe-biddng medicare medicare ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 439 /2563 7-ม.ค.-63

41 ยา 4 รายการ           26,275.00          26,275.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง modernpharma modernpharma ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 440 /2563 7-ม.ค.-63

42 sodiumvalproate             6,100.00            6,100.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง pml pml ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 441 /2563 7-ม.ค.-63
43 ยา 3 รายการ           12,445.00          12,445.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง premed premed ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 442 /2563 7-ม.ค.-63

44 ยา 8 รายการ           66,823.00          66,823.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง pros pros ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 443 /2563 7-ม.ค.-63

45 ยา 4 รายการ             7,406.00            7,406.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง t man t man ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 444 /2563 7-ม.ค.-63
46 nicardipine             5,500.00            5,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง universal universal ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 445 /2563 7-ม.ค.-63

47 mixtard           53,928.00          53,928.00 โดยวธี ีe-biddng zue zue ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 446 /2563 7-ม.ค.-63

48 ยา 13 รายการ           99,980.86          99,980.86 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง zue zue ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 447 /2563 7-ม.ค.-63
49 ยา 2 รายการ             9,600.00            9,600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ชุมชน ชุมชน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 448 /2563 7-ม.ค.-63

50 ยา 3 รายการ             5,521.20            5,521.20 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง dksk dksk ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 449 /2563 7-ม.ค.-63

51 ยา 2 รายการ             8,050.00            8,050.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง tp drug tp drug ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 450 /2563 7-ม.ค.-63
52 ยา 6 รายการ             6,120.00            6,120.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง to to ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 451 /2563 7-ม.ค.-63

53 ยา 2 รายการ           49,648.00          49,648.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง blh blh ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 452 /2563 7-ม.ค.-63

54 ยา 4 รายการ           56,130.00          56,130.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง berlin berlin ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 453 /2563 7-ม.ค.-63

55 ยา 2 รายการ           14,572.00          14,572.00 โดยวธิ ีe- bidding pharmadica pharmadica ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 454 /2563 7-ม.ค.-63

56 ยา 3 รายการ           14,450.00          14,450.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง pharmena pharmena ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 455 /2563 7-ม.ค.-63

57 ท่าปา้ยและซ่อมแซม             7,371.50            7,371.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ภกัดีดีไซน์ ภกัดีดีไซน์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 456 /2563 7-ม.ค.-63
58 ยา 2 รายการ           12,640.00          12,640.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง masu masu ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 457 /2563 7-ม.ค.-63

59 ยา 2 รายการ             8,760.00            8,760.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง medline medline ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 458 /2563 7-ม.ค.-63

60 ยา 3 รายการ           10,220.00          10,220.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง utropain utropain ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 459 /2563 7-ม.ค.-63
61 ยา 3 รายการ           52,445.00          52,445.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง v&v v&v ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 460 /2563 7-ม.ค.-63

62 cefixime cap           25,680.00          25,680.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง สยาม สยาม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 461 /2563 7-ม.ค.-63

63 ยา 2 รายการ             7,160.00            7,160.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง atlantic atlantic ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 462 /2563 7-ม.ค.-63

64 ยา 6 รายการ           59,150.00          59,150.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง พาต้าแลบ พาต้าแลบ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 463 /2563 7-ม.ค.-63

65 ยา 7 รายการ           27,815.00          27,815.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง pinyo pinyo ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 464 /2563 7-ม.ค.-63

66 ยา 2 รายการ           15,200.00          15,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง LBS LBS ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 465 /2563 7-ม.ค.-63
67 streptokinase             6,000.00            6,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง cosma cosma ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 466 /2563 7-ม.ค.-63

68 ยา 4 รายการ           38,370.00          38,370.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง sps sps ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 467 /2563 7-ม.ค.-63

69 ยา 25 รายการ           72,277.24          72,277.24 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง gpo gpo ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 468 /2563 7-ม.ค.-63
70 ยา 3 รายการ             3,482.85            3,482.85 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง สหแพทย์ สหแพทย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 7-ม.ค.-63

71 meropenem inj           53,393.00          53,393.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง blh blh ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 469 /2563 8-ม.ค.-63

72 simvas 20 mg           99,000.00          99,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง berlin berlin ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 470 /2563 8-ม.ค.-63

73 dilantin 100 mg cap           65,912.00          65,912.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง zue zue ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 471 /2563 8-ม.ค.-63

74 ยา 12 รายการ           98,586.80          98,586.80 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง gpo gpo ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 472 /2563 8-ม.ค.-63



75 วสัดุการแพทย์             5,160.00            5,160.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท น่าววิฒันก์ารช่าง 1992 จ่ากัด บริษัท น่าววิฒันก์ารช่าง 1992 จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 474 /2563 8-ม.ค.-63

76 b6 tab             3,800.00            3,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง จรูญ จรูญ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 8-ม.ค.-63

77 ขนอุปกรณ์โครงการทนัตกรรม             4,000.00            4,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 8-ม.ค.-63

78 ติดสต๊ิกเกอร์ Zone CPR             1,300.00            1,300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ภกัดีดีไซน์ ภกัดีดีไซน์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 8-ม.ค.-63

79 วสัดุการแพทย์           43,232.01          43,232.01 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัดบริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 474 /2563 8-ม.ค.-63

80 วสัดุการแพทย์             7,500.00            7,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จ่ากัด บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 475 /2563 8-ม.ค.-63

81 วสัดุการแพทย์           13,260.00          13,260.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท บเีวอร์เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด บริษัท บเีวอร์เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 476 /2563 8-ม.ค.-63

82 วสัดุการแพทย์             9,050.00            9,050.00 โดยวธิ ีe- bidding หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 477 /2563 8-ม.ค.-63

83 วสัดุการแพทย์           11,770.00          11,770.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 478 /2563 8-ม.ค.-63

84 วสัดุการแพทย์           11,545.30          11,545.30 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัดบริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 479 /2563 8-ม.ค.-63

85 วสัดุการแพทย์             7,200.00            7,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้นส่่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 480 /2563 8-ม.ค.-63

86 วสัดุก่อสร้าง ล้อรถเข็น             2,470.00            2,470.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ไชย ร้านณรงค์ไชย ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 8-ม.ค.-63

87 วสัดุการแพทย์           10,790.00          10,790.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 481 /2563 8-ม.ค.-63

88 วสัดุการแพทย์             2,400.00            2,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด บริษัท เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 8-ม.ค.-63

89 วสัดุการแพทย์             4,500.00            4,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท บเีวอร์เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด บริษัท บเีวอร์เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 8-ม.ค.-63

90 วสัดุการแพทย์             3,940.00            3,940.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท บเีวอร์เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด บริษัท บเีวอร์เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 8-ม.ค.-63

91 จ้างตรวจเช็คเครื องนึ งฆ่าเชือ้ ระหวา่งเดือน ธ.ค. 62- มี.ค. 63 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท น่าววิฒันก์ารช่าง 1992) บริษัท น่าววิฒันก์ารช่าง 1992) ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 483 /2563 8-ม.ค.-63

92 ปรับปรุงหอ้งแยกติดเชือ้             7,000.00            7,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพิชัย วงศ์ทพิย์ นายพิชัย วงศ์ทพิย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 484 /2563 8-ม.ค.-63

93 จ้างตรวจชิน้เนือ้เดือน ม.ค โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เอ็นเฮลท์ เอ็นเฮลท์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 486 /2563 8-ม.ค.-63

94 จ้างตรวจแล็ปเดือน ม.ค           11,410.00          11,410.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง PCT PCT ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 487 /2563 8-ม.ค.-63

95 วสัดุวทิยาศาสตร์           71,831.54          71,831.54 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟิร์มเมอร์ เฟิร์มเมอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 488 /2563 8-ม.ค.-63

96 วสัดุวทิยาศาสตร์             3,000.00            3,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แล็ปมาสเตอร์ แล็ปมาสเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 489 8-ม.ค.-63

97 วสัดุวทิยาศาสตร์           73,380.00          73,380.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟิร์มเมอร์ เฟิร์มเมอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 490 /2563 8-ม.ค.-63

98 วสัดุวทิยาศาสตร์           52,087.00          52,087.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เอ็กแล็ป เอ็กแล็ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 491 /2563 8-ม.ค.-63

99 วสัดุวทิยาศาสตร์           75,500.00          75,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ไบโอเซน ไบโอเซน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 492 /2563 8-ม.ค.-63

100 วสัดุวทิยาศาสตร์           53,000.00          53,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟิร์มเมอร์ เฟิร์มเมอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 493 /2563 8-ม.ค.-63

101 วสัดุวทิยาศาสตร์           35,800.00          35,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แอดวานซ์ แอดวานซ์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 494 /2563 8-ม.ค.-63

102 วสัดุวทิยาศาสตร์           26,000.00          26,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟิร์มเมอร์ เฟิร์มเมอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 495 /2563 8-ม.ค.-63

103 วสัดุบริโภค                960.00               960.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.บญุรอดเทรดด้ิง บจก.บญุรอดเทรดด้ิง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 8-ม.ค.-63

104 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องปร๊ินเวชระเบยีน             3,100.00            3,100.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.สมาทร์คอมพิวเตอร์ บจก.สมาทร์คอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 8-ม.ค.-63

105 วสัดุก่อสร้าง             2,951.00            2,951.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 8-ม.ค.-63

106 ขวด 240 cc             1,900.00            1,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง atp atp ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 8-ม.ค.-63

107 ระบบ GPS รถพยาบาล จ่านวน 5 คัน           48,685.00          48,685.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.นานแซท อินเตอร์คอมมิวนเิคชั น บจก.นานแซท อินเตอร์คอมมิวนเิคชั น ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 496 /2563 10-ม.ค.-63



108 วสัดุไฟฟ้า             2,216.00            2,216.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นางสุภาพร ปุ้มตะมะ นางสุภาพร ปุ้มตะมะ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 14-ม.ค.-63

109 dextrose inj             3,100.00            3,100.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ANB laberatory ANB laberatory ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 14-ม.ค.-63

110 chlorhexidine ob cream 1%             1,500.00            1,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง โรงงานมิลาโน โรงงานมิลาโน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 14-ม.ค.-63

111 lidocain jelly 2%             3,745.00            3,745.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง BLH treding BLH treding ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 14-ม.ค.-63

112 ferrous fumarate drop           31,030.00          31,030.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง DKSH DKSH ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 497 /2563 15-ม.ค.-63

113 conjugate estrogen tab             2,125.00            2,125.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง union medical union medical ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 15-ม.ค.-63

114 เย็บผ้าคลุมอุปกรณ์การแพทย์             1,500.00            1,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นางสุภาพร ปุ้มตะมะ นางสุภาพร ปุ้มตะมะ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 15-ม.ค.-63

115 เหมาแก้ไขทอ่น้่าอุดตัน             4,000.00            4,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพิชัย วงศ์ทพิย์ นายพิชัย วงศ์ทพิย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 15-ม.ค.-63

116 วสัดุทนัตกรรม             3,450.00            3,450.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.แอคคออร์ด บ.แอคคออร์ด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 498 15-ม.ค.-63

117 วสัดุทนัตกรรม             8,100.00            8,100.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ หจก.เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 499 /2563 16-ม.ค.-63

118 วสัดุทนัตกรรม             1,750.00            1,750.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เด้นท ์เมด จ่ากัด บริษัท เด้นท ์เมด จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 16-ม.ค.-63

119 sodiumbicarbonate tab             1,975.00            1,975.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา หา้งหุ้นส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 16-ม.ค.-63

120 วสัดุไฟฟ้า             1,140.00            1,140.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 16-ม.ค.-63

121 ทดสอบคุณภาพน้่าประปา             2,000.00            2,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ศูนย์อนามัยที  1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที  1 เชียงใหม่ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 16-ม.ค.-63

122 วสัดุก่อสร้าง ท่าสปริงเกอร์           10,308.00          10,308.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 409 /2563 16-ม.ค.-63

123 เปลี ยนกระจกช่องพัดลมดูดอากาศ+ที ล็อคประตู                900.00               900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านจิน จิน ร้านจิน จิน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 16-ม.ค.-63

124 วสัดุไฟฟ้าพัดลมดูดอากาศ             1,017.00            1,017.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้ากรุ๊ป ดอนไชยการไฟฟ้ากรุ๊ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 16-ม.ค.-63

125 ซ่อมรถ นข 4827 ลป             6,831.95            6,831.95 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 501 /2563 17-ม.ค.-63
126 เหมาขนย้ายครุภณัฑ์ไปคลัง สสจ.             4,000.00            4,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์เพ็ญพานชิย์ ร้านจันทร์เพ็ญพานชิย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 17-ม.ค.-63

127 วสัดุการเกษตร             2,000.00            2,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ธวชัยนต์ ธวชัยนต์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 17-ม.ค.-63

128 วสัดุงานบา้นงานครัว                615.00               615.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 17-ม.ค.-63

129 วสัดุงานบา้นงานครัว                558.00               558.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นวล่ีาปางมาร์เก็ตต้ิง บจก.เอ็นวล่ีาปางมาร์เก็ตต้ิง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 17-ม.ค.-63

130 วสัดุคอมพิวเตอร์             1,480.00            1,480.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ไอเดียอิงค์ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ ไอเดียอิงค์ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 17-ม.ค.-63

131 วสัดุงานบา้นงานครัว             4,200.00            4,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง คลีนเวล์ิด ซัพพลาย คลีนเวล์ิด ซัพพลาย ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 17-ม.ค.-63

132 วสัดุงานบา้นงานครัว             2,874.00            2,874.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 17-ม.ค.-63

133 วสัดุงานบา้นงานครัว             3,652.00            3,652.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.นครกิโลเซ็นเตอร์ บจก.นครกิโลเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 17-ม.ค.-63

134 วสัดุส่านกังาน           33,053.00          33,053.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 502 /2563 21-ม.ค.-63

135 วสัดุก่อสร้าง                450.00               450.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 21-ม.ค.-63

136 วสัดุคอมพิวเตอร์           37,080.00          37,080.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แอดวานซ์เทรดด้ิง แอดวานซ์เทรดด้ิง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 503 /2563 16-ม.ค.-63

137 วสัดุคอมพิวเตอร์             5,778.00            5,778.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.นวิไลฟ์โกลด์ บจก.นวิไลฟ์โกลด์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 504 /2563 16-ม.ค.-63

138 วสัดุงานบา้นงานครัว           17,790.00          17,790.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 505 /2563 16-ม.ค.-63

139 วสัดุส่านกังาน           21,600.00          21,600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านแม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 506 /2563 16-ม.ค.-63

140 วสัดุงานบา้นงานครัว           37,610.00          37,610.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.สยามยูเนี ยนเคมีคอล บจก.สยามยูเนี ยนเคมีคอล ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 507 /2563 16-ม.ค.-63

141 โต๊ะไม้ขาเหล็ก             2,500.00            2,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านแสงวรรณเฟอร์นเิจอร์ ร้านแสงวรรณเฟอร์นเิจอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 16-ม.ค.-63



142 น้่ามันเชือ้เพลิง (16-31 ม.ค.63)           49,090.00          49,090.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ธ1994 ปโิตรเลียม บจก.ธ1994 ปโิตรเลียม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 508 /2563 16-ม.ค.-63

143 carbamazepine tab             6,800.00            6,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง imexplus imexplus ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 510 /2563 17-ม.ค.-63

144 วสัดุไฟฟ้า             3,204.65            3,204.65 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.มิซูอิอิเลคเทค บจก.มิซูอิอิเลคเทค ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 17-ม.ค.-63

145 ซ่อมคอมพิวเตอร์ (คลีนคิอายุรกรรม)             1,500.00            1,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง คลีนคิคอม คลีนคิคอม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 17-ม.ค.-63

146 ซ่อมรถ กจ 6437 ลป             1,580.00            1,580.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง วนิยัเจริญยนต์ วนิยัเจริญยนต์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 17-ม.ค.-63

147 ซ่อมรถ กฉ 7547 ลป             5,817.06            5,817.06 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 511 /2563 21-ม.ค.-63

148 วสัดุงานบา้นงานครัว             1,500.00            1,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง จุฬาลักษณ์เอนกสงค์ จุฬาลักษณ์เอนกสงค์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 21-ม.ค.-63

149 วสัดุวทิยาศาสตร์           27,000.00          27,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟิร์มเมอร์ เฟิร์มเมอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 512 /2563 21-ม.ค.-63

150 วสัดุวทิยาศาสตร์             8,100.00            8,100.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เอ็มพี เอ็มพี ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 513 /2563 21-ม.ค.-63

151 วสัดุวทิยาศาสตร์             7,870.00            7,870.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แล็ปมาสเตอร์ แล็ปมาสเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 514 /2563 21-ม.ค.-63

152 วสัดุวทิยาศาสตร์           42,476.04          42,476.04 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟิร์มเมอร์ เฟิร์มเมอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 515 /2563 21-ม.ค.-63

153 keppra syr             4,560.34            4,560.34 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล่าปาง โรงพยาบาลล่าปาง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 21-ม.ค.-63

154 ซ่อมหอ้งน้่าบา้นพักหลังที  37 แฟลตลีลาวดี 2/1             1,700.00            1,700.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพิชัย วงศ์ทพิย์ นายพิชัย วงศ์ทพิย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 21-ม.ค.-63

155 วสัดุทนัตกรรม             3,190.00            3,190.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี.ทนัตเวช(1988) จ่ากัด บ.เอส.ดี.ทนัตเวช(1988) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 21-ม.ค.-63

156 วสัดุทนัตกรรม           27,115.94          27,115.94 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง DHSH DHSH ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 516 /2563 25-ม.ค.-63

157 วสัดุทนัตกรรม           10,000.00          10,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.โพส์ เฮลท ์แคร์ จ่ากัด บ.โพส์ เฮลท ์แคร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 517 /2563 25-ม.ค.-63

158 วสัดุทนัตกรรม           20,520.00          20,520.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี ทนัตเวช(1988)จ่ากัด บ.เอส.ดี ทนัตเวช(1988)จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 518 /2563 25-ม.ค.-63

159 วสัดุทนัตกรรม             3,500.00            3,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หขก.เอ็มมีเนน้ท์ หขก.เอ็มมีเนน้ท์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 27-ม.ค.-63

160 วสัดุทนัตกรรม             3,500.00            3,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ หจก.เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 27-ม.ค.-63

161 levoflox tab                963.00               963.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 27-ม.ค.-63

162 onps 90 ml                400.00               400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล่าปาง โรงพยาบาลล่าปาง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 27-ม.ค.-63

163 ซ่อมรถ กจ 5150 ลป             5,080.00            5,080.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง วนิยัเจริญยนต์ วนิยัเจริญยนต์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 519 /2563 27-ม.ค.-63

164 ซ่อมรถ นข 5906 ลป             5,173.66            5,173.66 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 520 /2563 27-ม.ค.-63

165 เปลี ยนถ่ายน้่ามันเครื องก่าเนดิไฟฟ้า           25,680.00          25,680.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.บ ีพร้อมท ์เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วสิเซส บจก.บ ีพร้อมท ์เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วสิเซส ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 632 /2563 27-ม.ค.-63

166 เย็บเส้ือกาวน์             1,180.00            1,180.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นางอรชร หลวงชื น นางอรชร หลวงชื น ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 27-ม.ค.-63
167 วสัดุไฟฟ้า วทิยุติดรถพยาบาล             6,955.00            6,955.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ฉัตชัยวทิยุสื อสาร ฉัตชัยวทิยุสื อสาร ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 522 /2563 28-ม.ค.-63

168 วสัดุก่อสร้าง             3,080.00            3,080.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 28-ม.ค.-63

169 mianserine tab             4,500.00            4,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล่าปาง โรงพยาบาลล่าปาง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 28-ม.ค.-63

170 เครื องวดัความดันโลหติแบบอัตโนมัติ         172,800.00        172,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.บ.ีดี. เซอร์จิคอลซัพพลาย จ่ากัด บริษัท เอ็ม.บ.ีดี. เซอร์จิคอลซัพพลาย จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 523 /2563 30-ม.ค.-63

171 วสัดุการแพทย์           24,564.00          24,564.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 524 /2563 30-ม.ค.-63

172 วสัดุการแพทย์           24,400.00          24,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 525 /2563 30-ม.ค.-63

173 วสัดุการแพทย์           10,790.00          10,790.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 526 /2563 30-ม.ค.-63

174 วสัดุการแพทย์           42,678.02          42,678.02 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัดบริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 527 /2563 30-ม.ค.-63

175 วสัดุการแพทย์             5,800.00            5,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด วากัส เมดิเซีย หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด วากัส เมดิเซีย ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 528 /2563 30-ม.ค.-63



176 วสัดุการแพทย์           15,000.00          15,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิง้ จ่ากัด บริษัท เมดิกา แพ็คกิง้ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 529 /2563 30-ม.ค.-63

177 วสัดุการแพทย์             6,580.50            6,580.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 530 /2563 30-ม.ค.-63

178 วสัดุการแพทย์           12,305.00          12,305.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 531 /2563 30-ม.ค.-63

179 วสัดุการแพทย์           10,379.00          10,379.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 532 /2563 30-ม.ค.-63

180 วสัดุการแพทย์           49,434.00          49,434.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 533 /2563 30-ม.ค.-63

181 วสัดุการแพทย์             6,420.00            6,420.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 534 /2563 30-ม.ค.-63

182 วสัดุการแพทย์           11,770.00          11,770.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 535 /2563 30-ม.ค.-63

183 วสัดุการแพทย์             5,000.00            5,000.00 โดยวธี ีe-biddng บริษัท เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด บริษัท เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 536 /2563 30-ม.ค.-63

184 วสัดุการแพทย์           12,250.00          12,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 537 /2563 30-ม.ค.-63

185 วสัดุการแพทย์             6,206.00            6,206.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 538 /2563 30-ม.ค.-63

186 วสัดุการแพทย์             5,000.00            5,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท บเีวอร์เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด บริษัท บเีวอร์เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 539 /2563 30-ม.ค.-63

187 วสัดุการแพทย์           12,000.00          12,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท ์แคร์ จ่ากัด บริษัท โพส เฮลท ์แคร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 540 /2563 30-ม.ค.-63

188 วสัดุการแพทย์             1,776.00            1,776.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 30-ม.ค.-63

189 วสัดุการแพทย์             3,723.60            3,723.60 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 30-ม.ค.-63

190 วสัดุการแพทย์             1,500.00            1,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 30-ม.ค.-63

191 วสัดุการแพทย์             4,387.00            4,387.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 30-ม.ค.-63

192 วสัดุการแพทย์             3,090.00            3,090.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 30-ม.ค.-63

193 วสัดุการแพทย์             3,170.00            3,170.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 30-ม.ค.-63

194 วสัดุการแพทย์             2,835.50            2,835.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 30-ม.ค.-63

195 วสัดุการแพทย์             4,880.00            4,880.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พรรษาเวชภณัฑ์ หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พรรษาเวชภณัฑ์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 30-ม.ค.-63

196 วสัดุการแพทย์             5,400.00            5,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด บริษัท เซนต์เมด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 541 /2563 30-ม.ค.-63

197 วสัดุการแพทย์             9,000.00            9,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บร่ิษัท ดีดี คลินกิ จ่ากัด บร่ิษัท ดีดี คลินกิ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 542 /2563 30-ม.ค.-63

198 วสัดุการแพทย์             5,160.00            5,160.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท น่าววิฒันก์ารช่าง (1992) จ่ากัด บริษัท น่าววิฒันก์ารช่าง (1992) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 30-ม.ค.-63

199 วสัดุไฟฟ้า                942.00               942.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 30-ม.ค.-63

200 วสัดุไฟฟ้า                375.00               375.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 30-ม.ค.-63

201 ส่าเนาเอกสาร                603.90               603.90 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 30-ม.ค.-63
202 บริการอินเตอร์เนต็                631.30               631.30 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ทโีอที บจก.ทโีอที ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 30-ม.ค.-63
203 โฆษณาประชาสัมพันธท์างวทิยุ             2,000.00            2,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.ลุ่มน้่าวงัทา่ผาเรดิโอ หจก.ลุ่มน้่าวงัทา่ผาเรดิโอ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 30-ม.ค.-63
204 วสัดุบริโภค             3,155.00            3,155.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง น้่าดื มกรองทอง น้่าดื มกรองทอง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 30-ม.ค.-63
205 จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชือ้ ก.พ.62           35,540.00          35,540.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 624 /2563 30-ม.ค.-63
206 บริการอินเตอร์เนต็ CAT ก.พ.62           13,910.00          13,910.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.กสท โทรคมนาคม บจก.กสท โทรคมนาคม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 625 /2563 30-ม.ค.-63
207 วสัดุ่เชือ้เพลิง (แก๊ส) ม.ค.62           19,500.00          19,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 626 /2563 30-ม.ค.-63
208 น้่ามันเชือ้เพลิง (1-15 ม.ค.62)           35,540.00          35,540.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 627 /2563 30-ม.ค.-63
209 พยาบาล           26,400.00          26,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง น.ส.อักษรไทย นนัตา น.ส.อักษรไทย นนัตา ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ยกเวน้ /2563 31-ม.ค.-63
210 นกัประชาสัมพันธ์           15,000.00          15,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง น.ส.พรพิมล มีศรี น.ส.พรพิมล มีศรี ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ยกเวน้ /2563 31-ม.ค.-63
211 salicylic 3% cream             8,400.00            8,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ่ากัด บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ยกเวน้ /2563 31-ม.ค.-63



212 วสัดุก่อสร้าง                270.00               270.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
213 ยา 2 รายการ             2,902.50            2,902.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
214 ยา 2 รายการ             4,150.00            4,150.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แอล.บ.ีเอส จ่ากัด บริษัท แอล.บ.ีเอส จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
215 avamys nasal spray             2,289.80            2,289.80 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง zuellig zuellig ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
216 cephalexin cap 500 mg             4,400.00            4,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปี้ยน บริษัท ยูโทเปี้ยน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
217 haloperidol 5 mg tab             1,400.00            1,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
218 ยา 2 รายการ             3,350.00            3,350.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล เอสพีเอส เมดิคอล ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
219 dextrose inj             3,100.00            3,100.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บ ี.ลาบอราเทอรี บริษัท เอ.เอ็น.บ ี.ลาบอราเทอรี ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
220 chlorhexidine ob cr             1,500.00            1,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. โรงงานมิลาโน ห.จ.ก. โรงงานมิลาโน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
221 clonazepam 2 mg             2,250.00            2,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีนา่ จ่ากัด บริษัท ฟาร์มีนา่ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
222 ยา 2 รายการ             4,785.00            4,785.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีนา่ จ่ากัด บริษัท ฟาร์มีนา่ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
223 ยา 3 รายการ             1,060.00            1,060.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ่ากัด บริษัท ธงทองโอสถ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
224 tenofovir tab             3,210.00            3,210.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ บริษัท เมดไลน์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
225 nystatin sus             1,250.00            1,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล จ่ากัด บริษัท คอนติเนนเติล จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
226 swiff             1,712.00            1,712.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง unison laboratory unison laboratory ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
227 ยา 2 รายการ             2,800.00            2,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง pose health care pose health care ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
228 cpm tab             2,200.00            2,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัทนวิไลฟ์จ่ากัด บริษัทนวิไลฟ์จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
229 triamcinolone oral gel             1,152.00            1,152.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง 2 เอ็ม เมด-เมเกอร์ จ่ากัด 3 เอ็ม เมด-เมเกอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
230 betahistine tab             4,250.00            4,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง farmaline farmaline ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
231 วสัดุก่อสร้าง             1,463.00            1,463.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.โฮมโปนดักส์ บจก.โฮมโปนดักส์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท 31-ม.ค.-63
232 lidocain viscos             5,200.00            5,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง abca pharmalab abca pharmalab ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 544 /2563 31-ม.ค.-63
233 ERIG             5,200.00            5,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง biopex biopex ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 545 /2563 31-ม.ค.-63
234 ยา 3 รายการ           10,110.00          10,110.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง DCH aurica DCH aurica ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 546 /2563 31-ม.ค.-63
235 ยา 2 รายการ           60,241.00          60,241.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง DKSH DKSH ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 547 /2563 31-ม.ค.-63
236 seroflo mdi           48,150.00          48,150.00 โดยวธี ีe-biddng healol healol ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 548 /2563 31-ม.ค.-63
237 ยา 2 รายการ           11,152.90          11,152.90 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง J.S. vision J.S. vision ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 549 /2563 31-ม.ค.-63
238 beradual mdi           61,525.00          61,525.00 โดยวธี ีe-biddng medicare 101 medicare 102 ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 550 /2563 31-ม.ค.-63
239 ยา 6 รายการ           71,750.00          71,750.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง modern pharma modern pharma ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 551 /2563 31-ม.ค.-63
240 sodium valproate             6,100.00            6,100.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง PML PML ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 552 /2563 31-ม.ค.-63
241 antacid sus           14,700.00          14,700.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง premed pharma premed pharma ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 553 /2563 31-ม.ค.-63
242 ยา 5 รายการ           72,785.00          72,785.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง pros pharma co.,LTD pros pharma co.,LTD ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 554 /2563 31-ม.ค.-63
243 ยา 3 รายการ           14,450.00          14,450.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง T man pharma T man pharma ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 555 /2563 31-ม.ค.-63
244 nicardipine inj             5,500.00            5,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง universal medical industry universal medical industry ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 556 /2563 31-ม.ค.-63
245 ยา 6 รายการ           84,477.55          84,477.55 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง zeullig pharma zeullig pharma ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 557 /2563 31-ม.ค.-63
246 ยา 3 รายการ           10,050.00          10,050.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แก้วมังกร แก้วมังกร ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 558 /2563 31-ม.ค.-63
247 hydroxychloroquine sulfate tab           24,492.30          24,492.30 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แคสปา้ ฟาร์มาวติูคอล แคสปา้ ฟาร์มาวติูคอล ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 559 /2563 31-ม.ค.-63
248 ยา 2 รายการ             8,000.00            8,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 560 /2563 31-ม.ค.-63
249 ยา 3 รายการ           32,795.50          32,795.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เตลเลอร์ บริษัท ดีทแฮล์ม เตลเลอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 561 /2563 31-ม.ค.-63
250 ยา 2 รายการ             9,440.00            9,440.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ บริษัท ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 562 /2563 31-ม.ค.-63
251 ยา 3 รายการ             5,920.00            5,920.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์ บริษัท ท.ีโอ. เคมีคอลส์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 563 /2563 31-ม.ค.-63
252 ยา 3 รายการ           58,850.00          58,850.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 564 /2563 31-ม.ค.-63
253 ORS             5,136.00            5,136.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 565 /2563 31-ม.ค.-63
254 ยา 2 รายการ             6,744.00            6,744.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ่ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 566 /2563 31-ม.ค.-63



255 benzhexol 2 mg             6,150.00            6,150.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไฟวฟ์าร์ม่า จ่า่ด บริษัท เมดิไฟวฟ์าร์ม่า จ่า่ด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 567 /2563 31-ม.ค.-63
256 ยา 3 รายการ           49,750.00          49,750.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีแอนด์ ว.ีพรุงเทพฯ บริษัท ว.ีแอนด์ ว.ีพรุงเทพฯ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 568 /2563 31-ม.ค.-63
257 ยา 4 รายการ           31,388.45          31,388.45 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 569 /2563 31-ม.ค.-63
258 ยา 5 รายการ           37,471.40          37,471.40 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์ จ่ากัด บริษัท สหแพทย์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 570 /2563 31-ม.ค.-63
259 ยา 2 รายการ           23,400.00          23,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มา บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มา ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 571 /2563 31-ม.ค.-63
260 ยา 2 รายการ             5,950.00            5,950.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์สมุนไพรแม่มอก สหกรณ์สมุนไพรแม่มอก ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 572 /2563 31-ม.ค.-63
261 ยา 3 รายการ           29,200.00          29,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. พาตาร์แลบ ห.จ.ก. พาตาร์แลบ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 573 /2563 31-ม.ค.-63
262 ยา 2 รายการ           11,605.00          11,605.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 574 /2563 31-ม.ค.-63
263 dapsone tab             6,000.00            6,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมทหาร ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมทหาร ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 575 /2563 31-ม.ค.-63
264 amlo 5 mg           98,000.00          98,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง pros pharma co.,LTD pros pharma co.,LTD ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 576 /2563 31-ม.ค.-63
265 nss 100 ml           28,000.00          28,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีแอนด์ ว.ีพรุงเทพฯ บริษัท ว.ีแอนด์ ว.ีพรุงเทพฯ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 577 /2563 31-ม.ค.-63
266 ยา 4 รายการ             6,707.05            6,707.05 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 578 /2563 31-ม.ค.-63


