
แบบ สขร.๑

ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง 

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 silvernitrate          2,728.50 2728.5 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง รพ.ล าปาง รพ.ล าปาง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 2-พ.ค.-62
2 วัสดุการแพทย์        24,100.00 24,100.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 825 ./2562 2-พ.ค.-62
3 วัสดุการแพทย์        16,500.00 16,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 826 ./2562 2-พ.ค.-62

4
วัสดุการแพทย์          7,500.00 7,500.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจี โปรแกรสซีฟ
 จ ากัด

บริษัท เอ็นจี โปรแกรสซีฟ
 จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 827 ./2562 2-พ.ค.-62

5 วัสดุการแพทย์          8,080.00 8,080.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 828 2-พ.ค.-62

6
วัสดุการแพทย์          7,222.50 7,222.50

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประ
ทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประ
ทศไทย) จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 829 2-พ.ค.-62

7
วัสดุการแพทย์          4,280.00 4,280.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประ
ทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประ
ทศไทย) จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 2-พ.ค.-62

8 วัสดุก่อสร้าง          1,454.00 1,454.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 2-พ.ค.-62
9 วัสดุทันตกรรม          5,475.00 5,475.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท วี อาร์ พีเด้นท์ 
จ ากัด

บริษัท วี อาร์ พีเด้นท์ 
จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 831 ./2562 2-พ.ค.-62

10 ฟันปลอม        14,770.00 14,770.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด
บริษัท เอ็กซา ซีแลม 
จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 832 ./2562 2-พ.ค.-62

11 ฟันปลอม        14,890.00 14,890.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด
บริษัท เอ็กซา ซีแลม 
จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 833 ./2562 2-พ.ค.-62

12 ฟันปลอม        34,945.00 34,945.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด
บริษัท เอ็กซา ซีแลม 
จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 834 ./2562 2-พ.ค.-62

13
วัสดุทันตกรรม          1,890.00 1,890.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด
 จ ากัด

บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เท
รด จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 2-พ.ค.-62

14
วัสดุทันตกรรม             420.00 420

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดนทัล วิชั น 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เดนทัล วิชั น 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 2-พ.ค.-62

15 สมุดประจ าตัวผู้ป่วยเบาหวาน        32,000.00 32,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บอสเซ็นเตอร์ บอสเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 835 ./2563 2-พ.ค.-62
16 amiodarone inj          4,440.00 4,440.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง pinyo pinyo ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 2-พ.ค.-62

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนพฤษภำคม 2562
โรงพยำบำลเถิน

วันที่  1-31  เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ต  ากว่า 5,000 บาท



17 roxithomycin          3,650.00 3,650.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง สหแพทย์ สหแพทย์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 2-พ.ค.-62
18 dt          7,200.00 7,200.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง biogenetex biogenetex ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 836 ./2562 2-พ.ค.-62
19 amphotericin b inj          2,568.00 2,568.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง สยาม สยาม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 2-พ.ค.-62
20 ซ่อมรถ นข 5906 ลป          5,572.45 5,572.45 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านอร์ทเทิร์น บจก.โตโยต้านอร์ทเทิร์น ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 837 ./2563 7-พ.ค.-62
21 วัสดุก่อสร้าง             160.00 160 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธีระวัสดุก่อสร้าง หจก.ธีระวัสดุก่อสร้าง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 7-พ.ค.-62
22 วัสดุก่อสร้าง             554.00 554 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 7-พ.ค.-62
23 ซ่อมรถ นข 47 ลป          1,100.00 1,100.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง สอนกลการ สอนกลการ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 7-พ.ค.-62
24 ครุภัณฑ์งานบ้าน          1,150.00 1,150.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 7-พ.ค.-62
25 ตรวจเช็คสภาพเครื องนึ ง        10,000.00 10,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.น าวิวัฒน์การช่าง บจก.น าวิวัฒน์การช่าง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 839 ./2562 7-พ.ค.-62
26 ครุภัณฑ์ส านักงาน          1,320.00 1,320.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 7-พ.ค.-62
27 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        19,795.00 19,795.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.มิซูอิ อิเล็กเทค บจก.มิซูอิ อิเล็กเทค ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 850 ./2562 10-พ.ค.-62
28 amiodarone inj          4,440.00 4,440.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง pinyo pinyo ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-พ.ค.-62
29 sodium bicarb inj          5,300.00 5,300.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง atlantic atlantic ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 840 ./2562 10-พ.ค.-62
30 diazepam 2 mg tab             755.10 755.1 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง gpo gpo ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-พ.ค.-62
31 ส่งตรวจชิ้นเนื้อ พ.ค. 62        22,020.00 22,020.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง เอ็นเฮลท์ เอ็นเฮลท์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 841 ./2562 10-พ.ค.-62
32

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
พ.ค 62 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง PCT PCT ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 842 ./2562 10-พ.ค.-62

33 วัสดุวิทยาศาสตร์          9,700.00 9,700.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร์ แล็บมาสเตอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 843 ./2563 10-พ.ค.-62
34 วัสดุวิทยาศาสตร์        24,610.00 24,610.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ซิลิค ซิลิค ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 844 ./2564 10-พ.ค.-62
35 วัสดุวิทยาศาสตร์        36,208.14 36,208.14 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง เฟิร์มเมอร์ เฟิร์มเมอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 845 ./2565 10-พ.ค.-62
36 วัสดุวิทยาศาสตร์        34,270.00 34,270.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ไทไดแอ้ก ไทไดแอ้ก ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 846 ./2566 10-พ.ค.-62
37 วัสดุวิทยาศาสตร์        52,500.00 52,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง เอ็กแล็บ เอ็กแล็บ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 847 ./2567 10-พ.ค.-62
38 วัสดุบริโภค             960.00 960 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.บุญรอดเทรดด้ิง บจก.บุญรอดเทรดด้ิง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-พ.ค.-62
39 cef-3 inj        40,800.00 40,800.00 โดยวิธี e-bidding modern modern ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 848 ./2562 10-พ.ค.-62
40 แผ่นเคลื อนย้ายผู้ป่วย             720.00 720 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง นิพนธ์เบาะยนต์ นิพนธ์เบาะยนต์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-พ.ค.-62
41 วัสดุไฟฟ้า             496.00 496 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-พ.ค.-62

42 บ ารุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้าน 
(เครื องกรองน้ า)          5,850.00 5,850.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
วราภรณ์เครื องกรองน้ า วราภรณ์เครื องกรองน้ า

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 849 ./2562 10-พ.ค.-62

43 ซ่อมเลื อยยนต์             180.00 180 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง โรจนาพันธ์ โรจนาพันธ์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-พ.ค.-62
44 ซ่อมเปลนอน             900.00 900 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง นายเทียนชัย กันยะมูล นายเทียนชัย กันยะมูล ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-พ.ค.-62

ต  ากว่า 5,000 บาท
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45 ส าเนาเอกสาร (ส่วนที เกิน 
3,000 แผ่น)             164.70 164.7

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-พ.ค.-62

46
บริการอินเตอร์เน็ต TOT มีค..
62             631.30 631.3 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ทีโอที บจก.ทีโอที ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-พ.ค.-62

47 โฆษณาประชาสัมพันธ์ เม.ย.62          2,000.00 2,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลุ่มน้ าวังท่าผาเรดิโอ หจก.ลุ่มน้ าวังท่าผาเรดิโอ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-พ.ค.-62
48 วัสดุบริโภค พค.62          3,200.00 3,200.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง น้ าดื มกรองทอง น้ าดื มกรองทอง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-พ.ค.-62
49

จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ 
เม.ย.62        25,872.00 25,872.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 851 ./2562 10-พ.ค.-62

50
บริการอินเตอร์เน็ต CAT 
เม.ย.62        13,910.00 13,910.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.กสท โทรคมนาคม บจก.กสท โทรคมนาคม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 852 ./2563 10-พ.ค.-62

51 วัสดุุเชื้อเพลิง (แก๊ส) พ.ค.62        17,030.00 17,030.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 853 ./2564 10-พ.ค.-62
52

น้ ามันเชื้อเพลิง (1-15 พ.ค.
62)        43,192.40 43,192.40 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ธ.1994 ปิโตรเลียม บจก.ธ.1994 ปิโตรเลียม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 854 ./2565 10-พ.ค.-62

53 ป้ายแจ้งเวลางานทันตกรรม             370.00 370 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ภักดีดีไซน์ ภักดีดีไซน์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-พ.ค.-62
54 วัสดุไฟฟ้า          3,737.00 3,737.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 10-พ.ค.-62
55 วัสดุการแพทย์        43,260.10 43,260.10 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัดบริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัดราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 855 ./2562 10-พ.ค.-62

56
วัสดุการแพทย์        11,740.00 11,740.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท์ แล็ป

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท์ แล็ป

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 856 ./2562 13-พ.ค.-62

57
วัสดุการแพทย์        21,500.00 21,500.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บรุิษัท น าวิวัฒน์การช่าง 
(1992) จ ากัด

บรุิษัท น าวิวัฒน์การช่าง 
(1992) จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 857 ./2562 13-พ.ค.-62

58
วัสดุการแพทย์          6,420.00 6,420.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 858 ./2562 13-พ.ค.-62

59 วัสดุไฟฟ้า          1,684.00 1,684.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 13-พ.ค.-62

60 ป้ายไวนิล ใช้ในโครงการ
ประชุมวิชาการ Service Plan             110.00 110

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
ส.เชาวลิตโฆษณา ส.เชาวลิตโฆษณา

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 13-พ.ค.-62

61 วัสดุงานบ้านงานครัว        40,625.00 40,625.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 859 ./2562 15-พ.ค.-62

62
วัสดุทันตกรรม        37,979.69 37,979.69

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโก เดนทอล 
แอนด์ เคมีคอล จ ากัด

บริษัท ทีโก เดนทอล 
แอนด์ เคมีคอล จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 860 ./2562 15-พ.ค.-62

63 วัสดุงานบ้านงานครัว          1,280.00 1,280.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงวรรณ เฟอร์นิเจอร์ ร้านแสงวรรณ เฟอร์นิเจอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 15-พ.ค.-62
64 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน          1,700.00 1,700.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจริญการไฟฟ้า ร้านเจริญการไฟฟ้า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 15-พ.ค.-62
65 วัสดุไฟฟ้า          5,987.00 5,987.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 861 ./2563 15-พ.ค.-62
66 วัสดุไฟฟ้า          1,300.00 1,300.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 15-พ.ค.-62
67 วัสดุก่อสร้าง             775.00 775 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.เถินธีระวัสดุก่อสร้าง หจก.เถินธีระวัสดุก่อสร้าง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 15-พ.ค.-62
68 วัสดุก่อสร้าง             296.00 296 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 15-พ.ค.-62

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท
ต  ากว่า 5,000 บาท
ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท
ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท
ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท
ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท

ต  ากว่า 5,000 บาท



69 วัสดุการแพทย์          8,000.00 8,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี คลินิค จ ากัด บริษัท ดีดี คลินิค จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 862 ./2562 15-พ.ค.-62
70

น้ ามันเชื้อเพลิง (16-30 พ.ค.
 62)        39,541.00 39,541.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ธ.1994 ปิโตรเลียม บจก.ธ.1994 ปิโตรเลียม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 863 ./2562 15-พ.ค.-62

71
ถ่ายเอกสาร (ช่วงเครื องโรเนียว
เสีย)          6,065.00 6,065.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บอสเซ็นเตอร์ บอสเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 837 ./2562 16-พ.ค.-62

72 ถ่าเอกสารยาเสพติด          1,800.00 1,800.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บอสส์ เซ็นเตอร์ บอสส์ เซ็นเตอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 16-พ.ค.-62
73 วัสดุส านักงาน          4,200.00 4,200.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดินสอสี ดินสอสี ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 16-พ.ค.-62
74 ครุภัณฑ์ส านักงาน      104,000.00 104,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 864 ./2562 16-พ.ค.-62
75 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        14,000.00 14,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 865 ./2562 16-พ.ค.-62
76 ซ่อมรถ กฉ 7547 ลป             383.06 383.06 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านอร์ทเทิร์น บจก.โตโยต้านอร์ทเทิร์น ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 16-พ.ค.-62
77 วัสดุไฟฟ้า             195.00 195 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ดอนไชยผ้าม่านและแอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 16-พ.ค.-62

78 ป้ายไวนิล ใช้ในโครงการแปรง
ฟันคุณภาพ          5,500.00 5,500.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 931 ./2562 17-พ.ค.-62

79 วัสดุงานบ้านงานครัว          2,750.00 2,750.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย ร้านคลีนเวิลด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 17-พ.ค.-62
80 วัสดุงานบ้านงานครัว          1,991.00 1,991.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 17-พ.ค.-62
81 วัสดุงานบ้านงานครัว          5,398.00 5,398.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.นครกิโลเซ็นเตอร์ บจก.นครกิโลเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 867 ./2562 17-พ.ค.-62
82 วัสดุงานส านักงาน        33,718.00 33,718.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นแตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
แตอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 866 ./2562 17-พ.ค.-62

83 วัสดุคอมพิวเตอร์          8,400.00 8,400.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง แอดวานซ์เทรดด้ิง แอดวานซ์เทรดด้ิง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 877 ./2562 17-พ.ค.-62
84 วัสดุงานบ้านงานครัว        42,586.00 42,586.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.สยามเนี ยนเคมีคอล บจก.สยามเนี ยนเคมีคอล ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 874 ./2562 17-พ.ค.-62
85 วัสดุงานส านักงาน          9,600.00 9,600.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านแม่วังเปเปอร์ ร้านแม่วังเปเปอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 875 ./2562 17-พ.ค.-62
86 วัสดุงานบ้านงานครัว          1,113.00 1,113.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นแตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
แตอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 17-พ.ค.-62

87 วัสดุงานบ้านงานครัว          2,069.00 2069.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นวีล าปางมาร์เก็ตต้ิง
บจก.เอ็นวีล าปางมาร์เก็ต
ต้ิง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 17-พ.ค.-62

88 วัสดุคอมพิวเตอร์          1,428.00 1,428.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นแตอร์
หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
แตอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 17-พ.ค.-62

89 วัสดุคอมพิวเตอร์          4,920.00 4,920.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
ไอเดียอิงค์ เซลส์แอนด์
เซอร์วิส

ไอเดียอิงค์ เซลส์แอนด์
เซอร์วิส ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 17-พ.ค.-62

90
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กพ
 3086          3,400.00 3,400.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยไดนาโม ดอนไชยไดนาโม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 17-พ.ค.-62

91
ซ่อมแซมหลังคาบ้านพัก เลขที 
 12          2,000.00 2,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง นายพิชัย วงศ์ทิพย์ นายพิชัย วงศ์ทิพย์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 17-พ.ค.-62

92
วัสดุการแพทย์        40,018.00 40,018.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 868 ./2562 22-พ.ค.-62

93
วัสดุการแพทย์          7,700.00 7,700.00

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท์ แล็ป

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู
เม้นท์ แล็ป

ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 869 ./2562 22-พ.ค.-62

94 วัสดุการแพทย์          2,720.00 2,720.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล 
จ ากัด

บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล 
จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 22-พ.ค.-62

95 ซ่อมบอร์ดประกาศ             300.00 300 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ภักดีดีไซน์ ภักดีดีไซน์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 22-พ.ค.-62
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96 ฟันปลอม        14,440.00 14,440.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด
บริษัท เอ็กซา ซีแลม 
จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 870 ./2562 22-พ.ค.-62

97 ฟันปลอม          9,725.00 9,725.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด
บริษัท เอ็กซา ซีแลม 
จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 871 ./2562 22-พ.ค.-62

98 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        46,000.00 46,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ทโซลูชั น บจก.สมาร์ทโซลูชั น ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 872 ./2562 23-พ.ค.-62
99 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        19,350.00 19,350.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านแสงวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านแสงวรรณเฟอร์นิเจอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 873 ./2562 23-พ.ค.-62

100
ซ่อมรถ กฉ 7547 ลป (ซิล
ล้อข้างขวา)          2,370.00 2,370.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง วินัยเจริญยนต์ วินัยเจริญยนต์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 24-พ.ค.-62

101 วัสดุคอมพิวเตอร์             800.00 800 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคคอม ร้านคลีนิคคอม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 24-พ.ค.-62
102 วัสดุวิทยาศาสตร์        62,660.00 62,660.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง เฟิร์มเมอร์ เฟิร์มเมอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 874 ./2562 24-พ.ค.-62
103 วัสดุวิทยาศาสตร์        13,000.00 13,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง เฟิร์มเมอร์ เฟิร์มเมอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 875 ./2562 24-พ.ค.-62
104 วัสดุวิทยาศาสตร์        17,900.00 17,900.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง แอดวานซ์ แอดวานซ์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 876 ./2562 24-พ.ค.-62
105 วัสดุวิทยาศาสตร์          8,400.00 8,400.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง เอกซ์แล็บ เอกซ์แล็บ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 877 ./2562 24-พ.ค.-62
106 วัสดุวิทยาศาสตร์        53,000.00 53,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง เฟิร์มเมอร์ เฟิร์มเมอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 878 ./2562 24-พ.ค.-62
107 ซ่อมเครื องโรเนียว          4,000.00 4,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นแตอร์

หจก.แอลพีไฮเทคเซ็น
แตอร์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 24-พ.ค.-62

108 วัสดุไฟฟ้า ย้ายปล๊ักไฟ ICU          2,769.00 2,769.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 24-พ.ค.-62
109 ป้ายพลาสวูดติดสติกเกอร์             730.00 730 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ภักดีดีไซน์ ภักดีดีไซน์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 24-พ.ค.-62
110 dom syr          2,200.00 2,200.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง นิวไลฟ นิวไลฟ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 24-พ.ค.-62
111 nss lvp        59,000.00 59,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง v&V v&V ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 879 ./2562 24-พ.ค.-62
112 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 880 ./2562 24-พ.ค.-62
113 ครุภัณฑ์ส านักงาน โทรทัศน์ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 881 ./2562 24-พ.ค.-62
114

วัสดุไฟฟ้า (มิตเตอร์ไฟฟ้า 
พร้อมติดต้ัง)          8,100.00 8,100.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 882 ./2562 27-พ.ค.-62

115 จ้างซ่อมเครื องปร๊ิน จ่ายกลาง             350.00 350 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคคอม ร้านคลีนิคคอม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 27-พ.ค.-62
116 ฟันปลอม โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด

บริษัท เอ็กซา ซีแลม 
จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 883 ./2562 27-พ.ค.-62

117 ยาหอมนวโกฐ             500.00 500 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ธงทอง ธงทอง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 27-พ.ค.-62
118 lubricating gel 50 g          2,000.00 2,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง พาร์ต้าแลบ พาร์ต้าแลบ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 27-พ.ค.-62
119 ยา 2 รายการ          2,859.00 2,859.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง แอตแลนติก แอตแลนติก ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 27-พ.ค.-62
120 ยา 2 รายการ          4,500.00 4,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ ฟาร์มาแลนด์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 27-พ.ค.-62
121 ยา 3 รายการ          2,723.00 2,723.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง pinyo pinyo ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 27-พ.ค.-62
122 norflox 200 mg tab          2,600.00 2,600.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บูรพา บูรพา ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 27-พ.ค.-62
123 ranitidine 150 mg tab          1,900.00 1,900.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง gis gis ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 27-พ.ค.-62
124

calcium polystyrene 
powder          3,440.00 3,440.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง universal universal ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 27-พ.ค.-62

125 b 12          1,590.00 1,590.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง milano milano ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 27-พ.ค.-62
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126 zinc oxide 25 g          1,950.00 1,950.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง sps sps ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 27-พ.ค.-62
127 triam oral gel 1 g          1,008.00 1,008.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 2m 2m ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 27-พ.ค.-62
128 ยา 2 รายการ          2,100.00 2,100.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง dch dch ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 27-พ.ค.-62
129 ยา 3 รายการ        95,369.10 95,369.10 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง dksh dksh ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 884 ./2562 29-พ.ค.-62
130 seretide mdi        52,430.00 52,430.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง healol healol ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 885 ./2562 29-พ.ค.-62
131 beradual mdi      118,128.00 118,128.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง medicare 101 medicare 102 ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 886 ./2562 29-พ.ค.-62
132 ยา 2 รายการ        13,700.00 13,700.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง premed premed ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 887 ./2562 29-พ.ค.-62
133 calcium carbonate        34,000.00 34,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง pros pros ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 888 ./2562 29-พ.ค.-62
134 ยา 2 รายการ        12,800.00 12,800.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง t man t man ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 889 ./2562 29-พ.ค.-62
135 ยา3 รายการ        38,437.61 38,437.61 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง zue zue ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 890 ./2562 29-พ.ค.-62
136 ibuprofen 400 mg tab          8,000.00 8,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ชุมชน ชุมชน ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 891 ./2562 29-พ.ค.-62
137 ยา 5 รายการ        82,820.00 82,820.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง central central ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 892 ./2562 29-พ.ค.-62
138 ยา 3 รายการ        19,313.50 19,313.50 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดีทแฮม ดีทแฮม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 893 ./2562 29-พ.ค.-62
139 ยา 2 รายการ          7,270.00 7,270.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง tpn tpn ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 894 ./2562 29-พ.ค.-62
140 ยา 2 รายการ          8,740.00 8,740.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง tp drug tp drug ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 895 ./2562 29-พ.ค.-62
141 ยา 3 รายการ        21,500.00 21,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง to to ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 896 ./2562 29-พ.ค.-62
142 meropenem inj        48,053.70 48,053.70 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง blh blh ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 897 ./2562 29-พ.ค.-62
143 ยา 3 รายการ      132,800.00 132,800.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง เบอลิน เบอลิน ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 898 ./2562 29-พ.ค.-62
144 ยา 3 รายการ          8,750.00 8,750.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ฟารุ์มีน่า ฟารุ์มีน่า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 899 ./2562 29-พ.ค.-62
145 ยา 4 รายการ          7,450.00 7,450.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง utropian utropian ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 900 ./2562 29-พ.ค.-62
146 น้ าเกลือ 7 รายการ      107,195.00 107,195.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง v&v v&v ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 901 ./2562 29-พ.ค.-62
147 ยา 3 รายการ          5,910.68 5,910.68 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง สยาม สยาม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 902 ./2562 29-พ.ค.-62
148 ลูกประคบ          7,400.00 7,400.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง แม่มอก แม่มอก ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 903 ./2562 29-พ.ค.-62
149 ยา 17 รายการ      334,072.80 334,072.80 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง gpo gpo ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 904 ./2562 29-พ.ค.-62
150 simethocone tab          3,611.25 3,611.25 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง rx rx ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 29-พ.ค.-62
151 glucose 50 ml inj          4,650.00 4,650.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง anb anb ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 29-พ.ค.-62
152 swiff          2,054.40 2,054.40 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง unison unison ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 29-พ.ค.-62
153 midazolam inj          1,500.00 1,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง อ.ย. อ.ย. ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 29-พ.ค.-62
154 วัสดุการแพทย์          7,000.00 7,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด

บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 906 ./2562 29-พ.ค.-62

155 ptu tab          7,960.00 7,960.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง polipharm polipharm ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 905 ./2562 29-พ.ค.-62
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156 mixtard      114,597.00 114,597.00 โดยวิธี e-bidding zeu zeu ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 907 ./2562 29-พ.ค.-62
157 ซ่อมรถ นข 2827 ลป          2,260.00 2,260.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง วินัยเจริญยนต์ วินัยเจริญยนต์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 29-พ.ค.-62
158

วัสดุส านักงาน จัดโต๊ะถวาย
พระพร          1,920.00 1,920.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง กระดุม กระดุม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 29-พ.ค.-62

159
วัสดุส านักงาน จัดโต๊ะถวาย
พระพร          5,210.00 5,210.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านแม่น้อยสังฆภัณฑ์ ร้านแม่น้อยสังฆภัณฑ์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 908 ./2562 31-พ.ค.-62

160
วัสดุส านักงาน จัดโต๊ะถวาย
พระพร          1,500.00 1,500.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ภักดีดีไซน์ ภักดีดีไซน์ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 31-พ.ค.-62

161
วัสดุไฟฟ้า ติดต้ังโทรศัพท์ 
OPD กุมาร โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 31-พ.ค.-62

162 ยา 2 รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง รพ. ล าปาง รพ. ล าปาง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 31-พ.ค.-62
163 ปั้มกุญแจแฟลต             630.00 630 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจบ้านเหล่า ร้านกุญแจบ้านเหล่า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 31-พ.ค.-62
164 ปั้มกุญแจแฟลต             380.00 380 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจตลาดดอนไชย ร้านกุญแจตลาดดอนไชย ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 31-พ.ค.-62

165
ส าเนาเอกสาร (ส่วนที เกิน 
3,000 แผ่น)

โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 31-พ.ค.-62

166
บริการอินเตอร์เน็ต TOT มีค..
62             631.30 631.3 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ทีโอที บจก.ทีโอที ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 31-พ.ค.-62

167 โฆษณาประชาสัมพันธ์ เม.ย.62          2,000.00 2,000.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลุ่มน้ าวังท่าผาเรดิโอ หจก.ลุ่มน้ าวังท่าผาเรดิโอ ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 31-พ.ค.-62
168 วัสดุบริโภค เมย.62 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง น้ าดื มกรองทอง น้ าดื มกรองทอง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 31-พ.ค.-62
169

จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ 
เม.ย.62 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 909 ./2562 31-พ.ค.-62

170
บริการอินเตอร์เน็ต CAT 
เม.ย.62        13,910.00 13,910.00 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.กสท โทรคมนาคม บจก.กสท โทรคมนาคม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 910 ./2562 31-พ.ค.-62

171 วัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) พ.ค.62 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟ้า ดอนไชยการไฟฟ้า ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 911 ./2563 31-พ.ค.-62
172

น้ ามันเชื้อเพลิง (1-15 พ.ค.
62) โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.ธ.1994 ปิโตรเลียม บจก.ธ.1994 ปิโตรเลียม ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 912 ./2564 31-พ.ค.-62

173 วัสดุก่อสร้าง             804.00 804 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ไชย ร้านณรงค์ไชย ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 31-พ.ค.-62
174 วัสดุก่อสร้าง             370.00 370 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง หจก.เถินธีระวัสดุก่อสร้าง หจก.เถินธีระวัสดุก่อสร้าง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 851 ./2562 31-พ.ค.-62
175 ซ่อมรถ กน 5077 ลป             334.91 334.91 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.โค้วยู่ฮะล าปาง บจก.โค้วยู่ฮะล าปาง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 852 ./2562 31-พ.ค.-62
176 วัสดุบริโภค             960.00 960 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บจก.บุญรอดเทรดด้ิง บจก.บุญรอดเทรดด้ิง ราคาต  าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ปี งบประมาณ 853 ./2562 31-พ.ค.-62
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