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ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 ซ่อมบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ           8,370.00           8,370.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง ดอนไชยผ้ำม่ำนและแอร์ ดอนไชยผ้ำม่ำนและแอร์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 607 /2564 ๒ ก.พ. ๖๔

2 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน         12,300.00         12,300.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หจก.น้ ำล้อมเคหะภณัฑ์ หจก.น้ ำล้อมเคหะภณัฑ์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 608 /2564 ๒ ก.พ. ๖๔

3 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน กล้องวงจรปดิ           5,080.00           5,080.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ (ส ำนกังำนใหญ่) บจก.สมำร์โซลูชั่น คอมพวิเตอร์ (ส ำนกังำนใหญ่) รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 609 /2564 ๓ ก.พ. ๖๔

4 วสัดุไฟฟำ้         12,000.00         12,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.มิซูอิเล็กเทค บจก.มิซูอิเล็กเทค รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 610 /2564 ๔ ก.พ. ๖๔

5 ท ำคู่มือกำรดูแลตัวเอง (ผู้ปว่ยเบำหวำน)         25,000.00         25,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หจก.อำร์เอสโปรดักส์ ซัพพลำย หจก.อำร์เอสโปรดักส์ ซัพพลำย รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 611 /2564 ๕ ก.พ. ๖๔

6 วสัดุวทิยำศำสตร์           9,000.00           9,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนเวร์ิคเมค ร้ำนเวร์ิคเมค รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 612 /2564 ๕ ก.พ. ๖๔

7 วสัดุวทิยำศำสตร์         45,253.92         45,253.92 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เฟร์ิมเมอร์ บจก.เฟร์ิมเมอร์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 613 /2564 ๕ ก.พ. ๖๔

8 วสัดุวทิยำศำสตร์         24,610.00         24,610.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลิค บจก.ซิลิค รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 614 /2564 ๕ ก.พ. ๖๔

9 วสัดุวทิยำศำสตร์         12,960.00         12,960.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอ็มพเีมดกรุ๊ป บจก.เอ็มพเีมดกรุ๊ป รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 615 /2564 ๕ ก.พ. ๖๔

10 วสัดุวทิยำศำสตร์         26,000.00         26,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เฟร์ิมเมอร์ บจก.เฟร์ิมเมอร์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 616 /2564 ๕ ก.พ. ๖๔

11 วสัดุวทิยำศำสตร์         45,000.00         45,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอ็กแล็ป บจก.เอ็กแล็ป รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 617 /2564 ๕ ก.พ. ๖๔

12 วสัดุวทิยำศำสตร์         18,345.00         18,345.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอ็กแล็ป บจก.เอ็กแล็ป รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 618 /2564 ๕ ก.พ. ๖๔

13 วสัดุวทิยำศำสตร์         30,385.92         30,385.92 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เฟร์ิมเมอร์ บจก.เฟร์ิมเมอร์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 619 /2564 ๕ ก.พ. ๖๔

14 วสัดุวทิยำศำสตร์         75,500.00         75,500.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไบโอเซน บจก.ไบโอเซน รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 620 /2564 ๕ ก.พ. ๖๔

15 วสัดุวทิยำศำสตร์           9,360.00           9,360.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไบโอเทค บจก.ไบโอเทค รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 621 /2564 ๕ ก.พ. ๖๔

16 วสัดุวทิยำศำสตร์         29,820.00         29,820.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แล็ปมำสเตอร์ บจก.แล็ปมำสเตอร์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 622 /2564 ๕ ก.พ. ๖๔

17 วสัดุก่อสร้ำง              465.00              465.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง ดอนไชยกำรไฟฟำ้ ดอนไชยกำรไฟฟำ้ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๕ ก.พ. ๖๔

18 วสัดุกำรแพทย์           5,160.00           5,160.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท น ำววิฒันก์ำรช่ำง (1992) จ ำกัด บริษัท น ำววิฒันก์ำรช่ำง (1992) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 623 /2564 ๕ ก.พ. ๖๔

19 วสัดุยำนพำหนะ ยำงรถ นข 4251 ลป         12,800.00         12,800.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง ต่ำยศูนย์ล้อ ต่ำยศูนย์ล้อ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 624 /2564 ๕ ก.พ. ๖๔

20 วสัดุกำรแพทย์         11,770.00         11,770.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปรระเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปรระเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 625 /2564 ๕ ก.พ. ๖๔

21 วสัดุกำรแพทย์           8,774.00           8,774.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 626 /2564 ๕ ก.พ. ๖๔

22 วสัดุกำรแพทย์         26,400.00         26,400.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 627 /2564 ๕ ก.พ. ๖๔

23 วสัดุกำรแพทย์         30,850.00         30,850.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 628 /2564 ๕ ก.พ. ๖๔

24 ซ่อมยำพำหนะ ป 3927              900.00              900.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง สอนกลกำร สอนกลกำร รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๕ ก.พ. ๖๔

25 cilastasol tab           6,220.98           6,220.98 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง โรงพยำบำลล ำปำง โรงพยำบำลล ำปำง รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 629 /2564 ๑๐ ก.พ. ๖๔

26 roxitho tab           1,110.00           1,110.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัทชุมชนเภสัชกรรม จ ำกัด บริษัทชุมชนเภสัชกรรม จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๐ ก.พ. ๖๔

27 เถำวลัย์เปรียง           1,275.00           1,275.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัทแก้วมังกร จ ำกัด บริษัทแก้วมังกร จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๐ ก.พ. ๖๔

28 tramol cap           5,040.00           5,040.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 630 /2564 ๑๐ ก.พ. ๖๔

29 เหมำซ่อมแซมทัว่ไป           7,300.00           7,300.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง นำยพชิัย วงศ์ทพิย์ นำยพชิัย วงศ์ทพิย์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 631 /2564 ๑๐ ก.พ. ๖๔

30 วสัดุก่อสร้ำง           2,095.00           2,095.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้ำง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้ำง รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๐ ก.พ. ๖๔

31 วสัดุก่อสร้ำง              800.00              800.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ หจก.วชิัยเถินโลหะธรุกิจ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๐ ก.พ. ๖๔

32 วสัดุส ำนกังำน              200.00              200.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง ดินสอสี ดินสอสี รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๐ ก.พ. ๖๔

33 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์         24,350.00         24,350.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สมำทโ์ซลูชั่นคอมพวิเตอร์ บจก.สมำทโ์ซลูชั่นคอมพวิเตอร์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 632 /2564 ๑๑ ก.พ. ๖๔

34 น้ ำมันเชื้อเพลิง (16-28 กพ.64)         36,140.00         36,140.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 633 /2564 ๑๑ ก.พ. ๖๔

35 วสัดุส ำนกังำน         15,561.00         15,561.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนกันเอง ร้ำนกันเอง รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 634 /2564 ๑๑ ก.พ. ๖๔

36 ปรับปรุงหอ้งทนัตกรรม       312,000.00       312,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง มิตรสแตนเลส มิตรสแตนเลส รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 635 /2564 ๑๑ ก.พ. ๖๔

37 ซ่อมบ ำรุงครุภณัฑ์           4,200.00           4,200.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ ปำตัน นำยสุริยำ ปำตัน รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๑ ก.พ. ๖๔

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดอืนกุมภำพันธ์ 2564
โรงพยำบำลเถิน

วันที่  1-28 เดอืนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือขอ้ตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง



38 ซ่อมบ ำรุงครุภณัฑ์ยำนพำหนะ นข 5906 ลป           2,561.05           2,561.05 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำนอร์ทเทร์ิน บจก.โตโยต้ำนอร์ทเทร์ิน รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๑ ก.พ. ๖๔

39 ampicllin inj           1,500.00           1,500.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ จ ำกัด บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๑ ก.พ. ๖๔

40 nortryp 25 mg           3,750.00           3,750.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๑ ก.พ. ๖๔

41 tenoflovir tab           8,346.00           8,346.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เมดไลน ์จ ำกัด บริษัท เมดไลน ์จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 636 /2564 ๑๑ ก.พ. ๖๔

42 วสัดุกำรแพทย์         10,700.00         10,700.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 637 /2564 ๑๑ ก.พ. ๖๔

43 วสัดุกำรแพทย์         18,832.00         18,832.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 638 /2564 ๑๑ ก.พ. ๖๔

44 วสัดุกำรแพทย์           5,000.00           5,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็น ท ีท ีมำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด บริษัท เอ็น ท ีท ีมำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 639 /2564 ๑๑ ก.พ. ๖๔

45 วสัดุกำรแพทย์           8,250.00           8,250.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ำกัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 640 /2564 ๑๑ ก.พ. ๖๔

46 วสัดุกำรแพทย์           9,850.00           9,850.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บริษัท เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 641 /2564 ๑๑ ก.พ. ๖๔

47 วสัดุกำรแพทย์           4,560.00           4,560.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็น ท ีท ีมำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด บริษัท เอ็น ท ีท ีมำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๑ ก.พ. ๖๔

48 วสัดุกำรแพทย์           1,520.00           1,520.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ำกัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๑ ก.พ. ๖๔

49 ท ำปำ้ยบอกทำง           4,900.00           4,900.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง นอ้ยไอเดียดี นอ้ยไอเดียดี รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๑ ก.พ. ๖๔

50 ซ่อมรถ กม5262 ลป           2,627.39           2,627.39 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บกจ.โตโยต้ำนอร์ทเทร์ิน บกจ.โตโยต้ำนอร์ทเทร์ิน รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๑ ก.พ. ๖๔

51 วสัดุกำรแพทย์           7,000.00           7,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 645 /2564 ๑๕ ก.พ. ๖๔

52 clozapine 100 mg           5,100.00           5,100.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มีนำ่ จ ำกัด บริษัท ฟำร์มีนำ่ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 646 /2564 ๑๕ ก.พ. ๖๔

53 ยำ 2 รำยกำร           1,300.00           1,300.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๕ ก.พ. ๖๔

54 haloperidol 2 mg           1,950.00           1,950.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เมดดิไฟวฟ์ำร์ม่ำ จ ำกัด บริษัท เมดดิไฟวฟ์ำร์ม่ำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๕ ก.พ. ๖๔

55 ยำ 2 รำยกำร           2,040.00           2,040.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ ำกัด บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๕ ก.พ. ๖๔

56 ยำ 2 รำยกำร         30,067.00         30,067.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 647 ๑๕ ก.พ. ๖๔

57 omeprasole inj         12,500.00         12,500.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มำดิกำ จ ำกัด บริษัท ฟำร์มำดิกำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 648 ๑๕ ก.พ. ๖๔

58 berodual sol           6,650.00           6,650.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 649 ๑๕ ก.พ. ๖๔

59 seretide mdi         29,104.00         29,104.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ฮีลลอล ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด บริษัท ฮีลลอล ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 650 ๑๕ ก.พ. ๖๔

60 inhalex fort           9,630.00           9,630.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 651 ๑๕ ก.พ. ๖๔

61 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว เจลล้ำงมือ           5,600.00           5,600.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โพสเฮลทแ์คร์ บจก.โพสเฮลทแ์คร์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 652 ๑๕ ก.พ. ๖๔

62 วสัดุก่อสร้ำง           1,130.00           1,130.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนณรงค์ไชย ร้ำนณรงค์ไชย รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๕ ก.พ. ๖๔

63 ซ่อมบ ำรุงเคร่ืองก ำเนดิไฟฟำ้         54,628.85         54,628.85 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.บพีร้อมทเ์ทรดด้ิวแอนด์เซอร์วสิเซส บจก.บพีร้อมทเ์ทรดด้ิวแอนด์เซอร์วสิเซส รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 653 ๑๖ ก.พ. ๖๔

64 วสัดุยำนพำหนะ ยำงรถ กม 5262 ลป         15,000.00         15,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง ต่ำยศูนย์ล้อ ต่ำยศูนย์ล้อ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 654 ๑๗ ก.พ. ๖๔

65
ปรับปรุงหอ้ง ICU ติดต้ังระบบระบำยอำกำศและหวั
จ่ำยก๊ำซ       140,000.00       140,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เชียงใหม่เคเอสที บจก.เชียงใหม่เคเอสที รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 655 ๑๗ ก.พ. ๖๔

66 ซ่อมยูนติท ำฟนัโดยเปล่ียนมอเตอร์ซัคชั่น         65,000.00         65,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนสวดอกเดนตัล ซัพพลำย ร้ำนสวดอกเดนตัล ซัพพลำย รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 656 ๑๗ ก.พ. ๖๔

67 วสัดุก่อสร้ำง           1,440.00           1,440.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนณรงค์ไชย ร้ำนณรงค์ไชย รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๗ ก.พ. ๖๔

68 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน  เ้ก้ำอี้ซัพพลำย           4,450.00           4,450.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หจก.น้ ำล้อมเคหะภณัฑ์ หจก.น้ ำล้อมเคหะภณัฑ์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๗ ก.พ. ๖๔

69 วสัดุวทิยำศำสตร์         51,295.00         51,295.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 657 /2564 ๑๗ ก.พ. ๖๔

70 วสัดุวทิยำศำสตร์         18,000.00         18,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เฟร์ิมเมอร์ บจก.เฟร์ิมเมอร์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 658 /2564 ๑๗ ก.พ. ๖๔

71 วสัดุวทิยำศำสตร์         31,400.00         31,400.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เฟร์ิมเมอร์ บจก.เฟร์ิมเมอร์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 659 /2564 ๑๗ ก.พ. ๖๔

72 วสัดุวทิยำศำสตร์         60,099.64         60,099.64 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เฟร์ิมเมอร์ บจก.เฟร์ิมเมอร์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 660 /2564 ๑๗ ก.พ. ๖๔

73 ยำ 2 รำยกำร         37,250.00         37,250.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ ำกัด บริษัท ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 661 /2564 ๑๗ ก.พ. ๖๔

74 ammonia 450 cc           1,575.00           1,575.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท วทิยำศรม จ ำกัด บริษัท วทิยำศรม จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๗ ก.พ. ๖๔

75 finasteride 5 mg           4,547.50           4,547.50 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๗ ก.พ. ๖๔

76 chloehexine ob cream           1,500.00           1,500.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด โรงงำนมิลำโน หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด โรงงำนมิลำโน รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๗ ก.พ. ๖๔

77 amoxy clave syr           3,750.00           3,750.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๗ ก.พ. ๖๔

78 ยำเสพติด 2 รำยกำร         16,650.00         16,650.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง องค์กำรอำหำรและยำ องค์กำรอำหำรและยำ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 662 /2564 ๑๗ ก.พ. ๖๔

79 ท ำตรำยำง              950.00              950.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง โล่ล ำปำง โล่ล ำปำง รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๗ ก.พ. ๖๔

80 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน โทรศัพท ์ER           1,550.00           1,550.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง ดอนไชยกำรไฟฟำ้ ดอนไชยกำรไฟฟำ้ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๗ ก.พ. ๖๔



81 วสัดุกำรแพทย์         12,305.00         12,305.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 663 /2564 ๑๗ ก.พ. ๖๔

82 วสัดุกำรแพทย์           9,000.00           9,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เแอมเบส พลัส จ ำกัด บริษัท เแอมเบส พลัส จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 664 /2564 ๑๗ ก.พ. ๖๔

83 วสัดุกำรแพทย์           2,700.00           2,700.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดีเวลล์ จ ำกัด บริษัท ไอดีเวลล์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๗ ก.พ. ๖๔

84 วสัดุกำรแพทย์           3,210.00           3,210.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๗ ก.พ. ๖๔

85 ท ำผ้ำใบคลุมหลังคำพร้อมติดต้ัง           6,500.00           6,500.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนนพินธ ์เบำะยนต์ ร้ำนนพินธ ์เบำะยนต์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 665 /2564 ๑๗ ก.พ. ๖๔

86 วสัดุคอมพวิเตอร์         19,860.00         19,860.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง แอดวำนซ์เทรดด้ิง แอดวำนซ์เทรดด้ิง รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 667 /2564 ๑๗ ก.พ. ๖๔

87 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว         33,020.00         33,020.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หจก.โฟร์สตำร์ โอเอ หจก.โฟร์สตำร์ โอเอ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 668 /2564 ๑๗ ก.พ. ๖๔

88 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว         10,886.00         10,886.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 669 /2564 ๑๗ ก.พ. ๖๔

89 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว         23,861.00         23,861.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สยำมยูเนีย่นเคมีคอล บจก.สยำมยูเนีย่นเคมีคอล รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 670 /2564 ๑๗ ก.พ. ๖๔

90 วสัดุส ำนกังำน         41,400.00         41,400.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ร้ำนแม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 671 /2564 ๑๗ ก.พ. ๖๔

91 วสัดุส ำนกังำน         15,000.00         15,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เมดิกำแพค็กิ้ง บจก.เมดิกำแพค็กิ้ง รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 672 /2564 ๑๗ ก.พ. ๖๔

92 วสัดุส ำนกังำน         23,134.00         23,134.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 673 /2564 ๑๗ ก.พ. ๖๔

93 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว              327.00              327.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๗ ก.พ. ๖๔

94 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว           3,167.00           3,167.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนกันเอง ร้ำนกันเอง รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๗ ก.พ. ๖๔

95 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว           4,120.00           4,120.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.นครกิโลเซ็นเตอร์ บจก.นครกิโลเซ็นเตอร์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๗ ก.พ. ๖๔

96 วสัดุคอมพวิเตอร์           5,620.00           5,620.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง ไอเดียอิงค์ เซลแอนด์เซอร์วสิ ไอเดียอิงค์ เซลแอนด์เซอร์วสิ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 766 /2564 ๑๗ ก.พ. ๖๔

97 วสัดุคอมพวิเตอร์           2,320.00           2,320.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพวิเตอร์ บจก.สมำร์ทโซลูชั่นคอมพวิเตอร์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๗ ก.พ. ๖๔

98 วสัดุคอมพวิเตอร์           1,094.00           1,094.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๗ ก.พ. ๖๔

99 วสัดุกำรแพทย์           8,700.00           8,700.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด วำกัส เมดิเซีย หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด วำกัส เมดิเซีย รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 666 /2564 ๑๗ ก.พ. ๖๔

100 เหมำเจำะปรับระดับปำกบอ่ระบบน้ ำเสีย           2,500.00           2,500.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง นำยพชิัย วงศ์ทพิย์ นำยพชิัย วงศ์ทพิย์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๗ ก.พ. ๖๔

101 วสัดุส ำนกังำน หมึกโรเนยีว           5,000.00           5,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บกจ.ริโก้ (ประเทศไทย) บกจ.ริโก้ (ประเทศไทย) รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 674 /2564 ๑๗ ก.พ. ๖๔

102 neostigmine inj           2,000.00           2,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสััชกรรม องค์กำรเภสััชกรรม รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๘ ก.พ. ๖๔

103 zinc tab           2,200.00           2,200.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท โพศ เฮลทแ์คร์ จ ำกัด บริษัท โพศ เฮลทแ์คร์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๘ ก.พ. ๖๔

104 kcl inj           2,400.00           2,400.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์ม่ำ อินโนวำ จ ำกัด บริษัท ฟำร์ม่ำ อินโนวำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๘ ก.พ. ๖๔

105 ซ่อมรถ กฉ 7547 ลป           1,508.70           1,508.70 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำนอร์เทร์ิน บจก.โตโยต้ำนอร์เทร์ิน รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๘ ก.พ. ๖๔

106 ซ่อมรถ กพ 3086 ลป           3,988.43           3,988.43 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำนอร์เทร์ิน บจก.โตโยต้ำนอร์เทร์ิน รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๘ ก.พ. ๖๔

107 วสัดุกำรแพทย์         21,250.00         21,250.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด พรรษำเวชภณัฑ์ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด พรรษำเวชภณัฑ์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 675 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

108 วสัดุกำรแพทย์         12,305.00         12,305.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 676 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

109 วสัดุกำรแพทย์           6,527.00           6,527.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 677 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

110 insulin mixtard         12,840.00         12,840.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิฟำร์ม่ำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิฟำร์ม่ำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 678 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

111 budesonide mdi           6,420.00           6,420.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 679 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

112 ซ่อมรถ กฉ 7547 ลป           5,036.49           5,036.49 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำนอร์เทร์ิน บจก.โตโยต้ำนอร์เทร์ิน รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 680 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

113 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เก้ำอี้บำร์ซักฟอก           4,450.00           4,450.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หจก.น้ ำล้อมเคหะภณัฑ์ หจก.น้ ำล้อมเคหะภณัฑ์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๘ ก.พ. ๖๔

114 วสัดุกำรแพทย์         56,517.40         56,517.40 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 681 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

115 วสัดุกำรแพทย์         12,000.00         12,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท โพส เฮล แคร์ จ ำกัด บริษัท โพส เฮล แคร์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 682 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

116 วสัดุกำรแพทย์         26,250.00         26,250.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 683 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

117 วสัดุกำรแพทย์           5,800.00           5,800.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลเล่อร์ เมดิคอล บริษัท ซิลเล่อร์ เมดิคอล รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 684 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

118 วสัดุกำรแพทย์         21,600.00         21,600.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิฟำร์ม่ำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิฟำร์ม่ำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 685 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

119 วสัดุกำรแพทย์         17,548.00         17,548.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 686 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

120 วสัดุกำรแพทย์         10,000.00         10,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท บเีวอ่ร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บริษัท บเีวอ่ร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 687 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

121 วสัดุกำรแพทย์         21,600.00         21,600.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็มมีเนน้ซ์ อินเตอร์เนชั่นเนล บริษัท เอ็มมีเนน้ซ์ อินเตอร์เนชั่นเนล รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 688 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

122 วสัดุกำรแพทย์           6,000.00           6,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ำกัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 689 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

123 วสัดุกำรแพทย์           6,500.00           6,500.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เทคโนเมดิคอล จ ำกัด บริษัท เทคโนเมดิคอล จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 690 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔



124 วสัดุกำรแพทย์           8,400.00           8,400.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ำกัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 691 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

125 วสัดุกำรแพทย์         58,850.00         58,850.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 692 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

126 วสัดุกำรแพทย์         16,062.40         16,062.40 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท โอเร็กซ์ จ ำกัด บริษัท โอเร็กซ์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 693 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

127 วสัดุกำรแพทย์         12,160.00         12,160.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท น ำววิฒัน ์กำรช่ำง บริษัท น ำววิฒัน ์กำรช่ำง รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 694 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

128 วสัดุกำรแพทย์           9,000.00           9,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีดคลินกิ จ ำกัด บริษัท ดีดคลินกิ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 695 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

129 วสัดุกำรแพทย์         12,000.00         12,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 696 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

130 วสัดุกำรแพทย์         20,300.00         20,300.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 697 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

131 วสัดุกำรแพทย์           5,800.00           5,800.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท วำกัสเมดิเซีย จ ำกัด บริษัท วำกัสเมดิเซีย จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 698 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

132 วสัดุกำรแพทย์           3,723.60           3,723.60 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 699 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

133 วสัดุกำรแพทย์           6,206.00           6,206.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 700 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

134 วสัดุกำรแพทย์         18,000.00         18,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท RT บริษัท RT รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 701 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

135 วสัดุกำรแพทย์         15,000.00         15,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคัล จ ำกัด บริษัท ไพรม์ เมดิคัล จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 702 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

136 วสัดุกำรแพทย์         23,575.00         23,575.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท แอมเบสพลัส บริษัท แอมเบสพลัส รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 703 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

137 วสัดุกำรแพทย์           3,852.00           3,852.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 704 ๑๘ ก.พ. ๖๔

138 วสัดบริโภค           3,400.00           3,400.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.วงัทพิย์โซล่ำร์ไอซ์ บจก.วงัทพิย์โซล่ำร์ไอซ์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๘ ก.พ. ๖๔

139 วสัดุเภสัชกรรม 5 รำยกำร         14,660.00         14,660.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.ท.ีพ.ี อินเตอร์เมดิคอลจ ำกัด บริษัท เอ.ท.ีพ.ี อินเตอร์เมดิคอลจ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 706 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

140 วสัดุยำนพำหนะ นก 4328 ลป           2,900.00           2,900.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง ดอนไชยไดนำโม ดอนไชยไดนำโม รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๘ ก.พ. ๖๔

141 วสัดุวทิยำศำสตร์         12,305.00         12,305.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลิค บจก.ซิลิค รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 707 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

142 วสัดุวทิยำศำสตร์           5,760.00           5,760.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอเมดลำอรำเทอรี บจก.ไอเมดลำอรำเทอรี รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 708 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

143 วสัดุวทิยำศำสตร์           8,400.00           8,400.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอ็กแล็ป บจก.เอ็กแล็ป รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 709 /2564 ๑๘ ก.พ. ๖๔

144 ยำ 4 รำยกำร           3,389.50           3,389.50 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด ที. แมนฟำร์มำ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด ที. แมนฟำร์มำ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๘ ก.พ. ๖๔

145 dapsone           4,800.00           4,800.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง โรงงำนเภสัชกรรมทหำร โรงงำนเภสัชกรรมทหำร รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๘ ก.พ. ๖๔

146 ยำ 2 รำยกำร           4,115.00           4,115.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๑๘ ก.พ. ๖๔

147 ยำ 2 รำยกำร           6,350.00           6,350.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง สมุนไพรแม่มอก สมุนไพรแม่มอก รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 710 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

148 smw           1,605.00           1,605.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔

149 ยำ 2 รำยกำร           2,400.00           2,400.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด พำตำร์แลบ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด พำตำร์แลบ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔

150 fluanxol           4,066.00           4,066.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔

151 poly oph           3,300.00           3,300.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ำกัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔

152 cephalexine cap           2,200.00           2,200.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔

153 ยำ 3 รำยกำร           3,310.00           3,310.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔

154 ยำ 4 รำยกำร           3,160.00           3,160.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัทงธงทองโอสถ จ ำกัด บริษัทงธงทองโอสถ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔

155 บำล์มไพล           4,000.00           4,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ ำกัด บริษัท ไทยเอฟดี จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔
156 ยำ 2 รำยกำร           4,825.00           4,825.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกำ(ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีซีเอช ออริกำ(ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔
157 procto สอด           1,320.00           1,320.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟำร์ม จ ำกัด บริษัท คอนติเนนเติล-ฟำร์ม จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔

158 bethistine           4,250.00           4,250.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์ม่ำไลน ์จ ำกัด บริษัท ฟำร์ม่ำไลน ์จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔

159 lidocain spray           2,193.50           2,193.50 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เจ เอส วชิั่น จ ำกัด บริษัท เจ เอส วชิั่น จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔
160 vit d3           3,210.00           3,210.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท แคสปำ้ ฟำร์มำซูติคอล (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท แคสปำ้ ฟำร์มำซูติคอล (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔
161 lubricant gel           2,550.00           2,550.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท โพส เฮลท ์แคร์ จ ำกัด บริษัท โพส เฮลท ์แคร์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔

162 ยำ 4 รำยกำร           7,168.00           7,168.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ำกัด บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 711 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

163 lidocain viscus           5,200.00           5,200.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท แอฟคำ จ ำกัด บริษัท แอฟคำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 712 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
164 dt           6,000.00           6,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอวำลิส จ ำกัด บริษัท ไบโอวำลิส จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 713 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
165 ยำ 2 รำยกำร         31,974.50         31,974.50 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 714 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

166 seretide mdi         58,208.00         58,208.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ฮีลลอล ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด บริษัท ฮีลลอล ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 715 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

167 para tab         10,500.00         10,500.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เฮลทต้ี์ มี จ ำกัด บริษัท เฮลทต้ี์ มี จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 716 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔



168 ยำ 2 รำยกำร           5,775.00           5,775.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดิร์น ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท โมเดิร์น ฟำร์มำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 717 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
169 ยำ 2 รำยกำร         30,600.00         30,600.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท นวิฟำร์มำ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท นวิฟำร์มำ (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 718 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

170 octretide         26,750.00         26,750.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท พ.ีเอ็ม.แอล จ ำกัด บริษัท พ.ีเอ็ม.แอล จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 719 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

171 ยำ 6 รำยกำร         56,030.00         56,030.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนสำมัญ พรีเมด ฟำร์มำ หำ้งหุน้ส่วนสำมัญ พรีเมด ฟำร์มำ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 720 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
172 ยำ 2 รำยกำร         40,400.00         40,400.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 721 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
173 ยำ 2 รำยกำร         10,750.00         10,750.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ยูเมด้ำ จ ำกัด บริษัท ยูเมด้ำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 722 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

174 ยำ 2 รำยกำร           6,410.00           6,410.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนซัีน จ ำกัด บริษัท ยูนซัีน จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 723 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

175 dilantin inj         11,000.00         11,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนเิวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ำกัด บริษัท ยูนเิวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 724 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
176 ยำ 6 รำยกำร       138,607.80       138,607.80 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 725 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
177 ฟำ้ทะลำยโจร           9,000.00           9,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 726 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

178 ยำ 3 รำยกำร         22,325.00         22,325.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ำกัด (มหำชน) รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 727 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

179 ยำ 5 รำยกำร         55,220.00         55,220.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ำกัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 728 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
180 ยำ 5 รำยกำร         81,084.60         81,084.60 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 729 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
181 ยำ 2 รำยกำร         16,000.00         16,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ำกัด บริษัท ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 730 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

182 dexa inj           5,400.00           5,400.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 731 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

183 ยำ 4 รำยกำร         56,175.00         56,175.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช เทรดด้ิง จ ำกัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช เทรดด้ิง จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 732 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
184 ยำ 4 รำยกำร       192,640.00       192,640.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี จ ำกัด บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 733 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
185 ยำ 3 รำยกำร         43,610.00         43,610.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกัด บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 734 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

186 ยำ 2 รำยกำร         14,640.00         14,640.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มีนำ่ จ ำกัด บริษัท ฟำร์มีนำ่ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 735 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

187 ยำ 7 รำยกำร       116,475.00       116,475.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ำกัด บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 736 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
188 ยำ 6 รำยกำร       107,695.50       107,695.50 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 737 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
189 ยำ 5 รำยกำร         32,533.40         32,533.40 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ำกัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 738 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

190 ยำ 2 รำยกำร         14,124.00         14,124.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด บริษัท อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 739 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

191 ยำ 2 รำยกำร         75,300.00         75,300.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท แอตแลนต้ำ เมดดิคแคร์ จ ำกัด บริษัท แอตแลนต้ำ เมดดิคแคร์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 740 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
192 ยำ 2 รำยกำร         13,086.00         13,086.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 741 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
193 ยำ 5 รำยกำร         15,537.00         15,537.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด ภญิโญฟำร์มำซี หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด ภญิโญฟำร์มำซี รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 742 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

194 ยำ 2 รำยกำร         15,700.00         15,700.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หจก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี หจก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 743 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

195 ยำ 3 รำยกำร           6,800.00           6,800.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เอสพเีอส เมดิคอล จ ำกัด บริษัท เอสพเีอส เมดิคอล จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 744 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
196 วสัดุวทิยำศำสตร์         25,500.00         25,500.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 710 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
197 วสัดุไฟฟำ้           4,066.00           4,066.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.มิซูอิ อิเล็กเทค บจก.มิซูอิ อิเล็กเทค รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

198 ยำ 26 รำยกำร       113,817.80       113,817.80 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 745 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

199 ยำ 2 รำยกำร           8,465.84           8,465.84 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง โรงพยำบำลล ำปำง โรงพยำบำลล ำปำง รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 746 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
200 วสัดุกำรแพทย์           6,848.00           6,848.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท แสตนดำร์ดก๊ำซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท แสตนดำร์ดก๊ำซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 747 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
201 วสัดุกำรแพทย์         55,773.22         55,773.22 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท แสตนดำร์ดก๊ำซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท แสตนดำร์ดก๊ำซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 748 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

202 วสัดุกำรแพทย์         47,089.63         47,089.63 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท แสตนดำร์ดก๊ำซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท แสตนดำร์ดก๊ำซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 749 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

203 ท ำปำ้ยแจ้งจุดบริกำร           8,600.00           8,600.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง นอ้ยไอเดียดี นอ้ยไอเดียดี รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 752 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
204 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำเคร่ืองนึง่           9,000.00           9,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ ปำตัน นำยสุริยำ ปำตัน รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 753 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
205 วสัดุกำรแพทย์           7,000.00           7,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท น ำววิฒันก์ำรช่ำง (1992) จ ำกัด บริษัท น ำววิฒันก์ำรช่ำง (1992) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 751 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

206 วสัดุกำรแพทย์           9,000.00           9,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีดีคลินกิ จ ำกัด บริษัท ดีดีคลินกิ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 754 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

207 วสัดุกำรแพทย์         15,000.00         15,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ำกัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 755 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
208 วสัดุกำรแพทย์         18,000.00         18,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์.ท.ีเมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ำกัด บริษัท อำร์.ท.ีเมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 756 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
209 วสัดุทนัตกรรม           6,500.00           6,500.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 757 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

210 วสัดุทนัตกรรม           6,500.00           6,500.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์จ ำกัด บริษัท ว ีอำร์ พ ีเด้นท ์จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 758 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

211 วสัดุทนัตกรรม         12,750.00         12,750.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ำกัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 759 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
212 วสัดุทนัตกรรม         48,525.00         48,525.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ำกัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 760 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
213 วสัดุทนัตกรรม         37,500.00         37,500.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 761 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔



214 วสัดุทนัตกรรม         35,370.00         35,370.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 762 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

215 วสัดุทนัตกรรม           4,481.16           4,481.16 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔
216 วสัดุทนัตกรรม           2,300.50           2,300.50 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔
217 วสัดุทนัตกรรม           1,177.00           1,177.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔

218 วสัดุทนัตกรรม           1,880.00           1,880.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ไดรว ์เด็นทัล่ อินคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด บริษัท ไดรว ์เด็นทัล่ อินคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔

219 วสัดุทนัตกรรม           1,750.00           1,750.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด บริษัท เอ็กซำ ซีแลม จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔
220 วสัดุทนัตกรรม           1,240.00           1,240.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ำกัด บริษัท เอ็ส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔
221 วสัดุทนัตกรรม           1,600.00           1,600.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔

222 เปล่ียนยำงรถเข็น              120.00              120.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง ผัด ศรีจันทร์ ผัด ศรีจันทร์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔

223 วสัดุบริโภค นมผงเด็กแรกเกิด           1,075.20           1,075.20 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซีลิกฟำร์มำ บจก.ซีลิกฟำร์มำ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔
224 ซ่อมโซฟำ หอ้งพเิศษ ตัวละ 1500           7,000.00           7,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง นพินธเ์บำะยนต์ นพินธเ์บำะยนต์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 764 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

225 ปรับปรุงระบบระบำยน้ ำฝน จ่ำยกลำง+ซักฟอก         19,750.00         19,750.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง นำยนคิม วโิยค นำยนคิม วโิยค รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 765 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

226 ส ำเนำเอกสำร           1,258.80           1,258.80 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔

227 บริกำรอินเตอร์เนต็              631.30              631.30 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ทโีอที บจก.ทโีอที รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔
228 วสัดุบริโภค           3,400.00           3,400.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมกรองทอง น้ ำด่ืมกรองทอง รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔
229 เหมำขนย้ำยขยะติดเชื้อ         16,464.00         16,464.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 767 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

230 บริกำรอินเตอร์เนต็ CAT         13,910.00         13,910.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.กสท โทรคมนำคม บจก.กสท โทรคมนำคม รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 768 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

231 วสัดุเชื้อเพลิง (แก๊ส)         34,900.00         34,900.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง ดอนไชยกำรไฟฟำ้ ดอนไชยกำรไฟฟำ้ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 769 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
232 น้ ำมันเชื้อเพลิง         34,900.00         34,900.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 770 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔
233 เหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ)       195,000.00       195,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง นำงวลิำวลัน ์จันต๊ะเครือ นำงวลิำวลัน ์จันต๊ะเครือ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ 771 /2564 ๒๕ ก.พ. ๖๔

234 พยำบำล หอผู้วปว่ยในรวม         24,000.00         24,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.อักษรไทย นนัตำ น.ส.อักษรไทย นนัตำ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ยกเวน้ ๒๕ ก.พ. ๖๔

235 นกัประชำสัมพนัธ์         16,340.00         16,340.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.พรพมิล มีศรี น.ส.พรพมิล มีศรี รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ยกเวน้ ๒๕ ก.พ. ๖๔
236 แพทย์แผนไทย         15,000.00         15,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.พชัรีญำ เชื้อแดง น.ส.พชัรีญำ เชื้อแดง รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ยกเวน้ ๒๕ ก.พ. ๖๔
237 กำรเงินและบญัชี (สสอ.)         12,000.00         12,000.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง นำงสุำวกนกวรรณ วงัหอม นำงสุำวกนกวรรณ วงัหอม รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ยกเวน้ ๒๕ ก.พ. ๖๔

238 ผู้ช่วยพยำบำล           9,300.00           9,300.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงพร ค ำสันทรำย นำงสำวดวงพร ค ำสันทรำย รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ยกเวน้ ๒๕ ก.พ. ๖๔

239 ผู้ช่วยพยำบำล           9,300.00           9,300.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวนภสัสร จอมสิงห์ นำงสำวนภสัสร จอมสิงห์ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ยกเวน้ ๒๕ ก.พ. ๖๔
240 วสัดุก่อสร้ำง              400.00              400.00 โดยวธิเีฉพำะเจำะจง หจก.วชิัยโลหะธรุกิจ หจก.วชิัยโลหะธรุกิจ รำคำต่ ำสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยใน 2 ป ีงบประมำณ ต่ ำกวำ่ 5,000 บำท ๒๕ ก.พ. ๖๔
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