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ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

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

1 จ้างตรวจชิ้นเนือ้เดือน ธ.ค โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เอ็นเฮลท์ เอ็นเฮลท์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 316 /2563 2-ธ.ค.-62
2 จ้างตรวจแล็ปเดือน ธ.ค            11,410.00          11,410.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง PCT PCT ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 317 /2563 2-ธ.ค.-62
3 วสัดุวทิยาศาสตร์              9,268.00            9,268.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร์ แล็บมาสเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 318 /2563 2-ธ.ค.-62
4 วสัดุวทิยาศาสตร์            31,362.00          31,362.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟร์ิมเมอร์ เฟร์ิมเมอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 319 /2563 2-ธ.ค.-62
5 วสัดุวทิยาศาสตร์            53,199.00          53,199.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เอ็กแล็ป เอ็กแล็ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 320 /2563 2-ธ.ค.-62
6 วสัดุวทิยาศาสตร์            18,000.00          18,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟร์ิมเมอร์ เฟร์ิมเมอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 321 /2563 2-ธ.ค.-62
7 วสัดุวทิยาศาสตร์            14,850.00          14,850.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ไทยไดแอก ไทยไดแอก ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 322 /2563 2-ธ.ค.-62
8 วสัดุวทิยาศาสตร์              8,400.00            8,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เอ็กแล็ป เอ็กแล็ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 323 /2563 2-ธ.ค.-62
9 วสัดุวทิยาศาสตร์            10,058.40          10,058.40 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟร์ิมเมอร์ เฟร์ิมเมอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 324 /2563 2-ธ.ค.-62
10 วสัดุก่อสร้าง              1,634.00            1,634.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 2-ธ.ค.-62
11 วสัดุไฟฟา้ งานสังฆเต๋ิน              3,158.00            3,158.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 2-ธ.ค.-62
12 ท่าปา้ยไวนลิ งานสังฆเต๋ิน              2,720.00            2,720.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ภกัดีดีไซน์ ภกัดีดีไซน์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 2-ธ.ค.-62
13 ปัม้กุญแจรถกระบะสตาร์ทไม่ได้                500.00               500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านเม้งบริการ ร้านเม้งบริการ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 2-ธ.ค.-62
14 จ้างหุม้เบาะ              2,750.00            2,750.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นพินธเ์บาะยนต์ นพินธเ์บาะยนต์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 2-ธ.ค.-62
15 วสัดุการแพทย์              5,400.00            5,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ่ากัด บริษัท เซนต์เมด จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 329 /2563 2-ธ.ค.-62
16 วสัดุการแพทย์              9,000.00            9,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี คลีนกิ จ่ากัด บริษัท ดีดี คลีนกิ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 330 /2563 2-ธ.ค.-62
17 entacabone              6,569.80            6,569.80 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง zue zue ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 331 /2563 2-ธ.ค.-62
18 ยา 3 รายการ              2,539.07            2,539.07 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง GPO GPO ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 6-ธ.ค.-62
19 ยา 2 รายการ              2,290.00            2,290.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง medifive medifive ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 6-ธ.ค.-62
20 simethicone tab              3,250.00            3,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง modern modern ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 6-ธ.ค.-62
21 เช่าสถานที ในการจัดโครงการวณัโรค 14 แหง่            14,000.00          14,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง โครงการควบคุมวณัโรค โครงการควบคุมวณัโรค ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 6-ธ.ค.-62
22 naloxone inj              2,030.00            2,030.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง pinyo pinyo ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 6-ธ.ค.-62
23 ยา 2 รายการ            38,350.00          38,350.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง V&V V&V ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 332 /2563 6-ธ.ค.-62
24 seroflo mdi              9,630.00            9,630.00 โดยวธิ ีe- bidding healol healol ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 333 /2563 6-ธ.ค.-62
25 ยา 2 รายการ              9,200.00            9,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ฟาร์ม่าแลน ฟาร์ม่าแลน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 334 /2563 6-ธ.ค.-62
26 tar shampoo              6,200.00            6,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง 2m 2m ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 335 /2563 6-ธ.ค.-62
27 วสัดุเภสัชกรรม 7 รายการ            18,940.00          18,940.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง atp atp ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 336 /2563 6-ธ.ค.-62
28 enalapril 5 mg          109,000.00        109,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง central central ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 337 /2563 6-ธ.ค.-62
29 วสัดุทนัตกรรม            14,980.00          14,980.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง dksh dksh ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 338 /2563 6-ธ.ค.-62
30 วสัดุทนัตกรรม              3,200.00            3,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีวา่ เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด บริษัท ดีวา่ เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 6-ธ.ค.-62
31 ซ่อมหอ้งน้า่แฟลตและหอ้งพกัญาติ              1,000.00            1,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพชิัย วงศ์ทพิย์ นายพชิัย วงศ์ทพิย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 6-ธ.ค.-62
32 วสัดุทนัตกรรม              9,923.18            9,923.18 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง dksh dksh ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 339 /2563 6-ธ.ค.-62
33 วสัดุทนัตกรรม              2,299.97            2,299.97 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง dksh dksh ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 6-ธ.ค.-62
35 perphenazine 4 mg tab              3,500.00            3,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง central central ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 12-ธ.ค.-62
36 ยา 2 รายการ            36,808.00          36,808.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง blh blh ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 340 /2563 12-ธ.ค.-62
37 clozapine 25 mg              5,600.00            5,600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ฟาร์มีนา่ ฟาร์มีนา่ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 341 /2563 12-ธ.ค.-62
38 furosemide 500 mg tab              9,951.00            9,951.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง สยาม สยาม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 342 /2563 12-ธ.ค.-62
39 clinda inj              8,605.00            8,605.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง pinyo pinyo ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 343 /2563 12-ธ.ค.-62
40 co-trimaxazole tab              5,200.00            5,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง t man t man ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 344 /2563 12-ธ.ค.-62
41 ยา 2 รายการ            25,780.00          25,780.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง zue zue ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 345 /2563 12-ธ.ค.-62
42 furosemide inj HD              6,600.00            6,600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง macropha macropha ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 346 /2563 12-ธ.ค.-62
43 จ้างท่าำฟนัปลอม            56,415.00          56,415.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม บ.เอ็กซา ซีแลม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ /2563 12-ธ.ค.-62
44 ปา้ยไวนลิประชุมวชิาการ                200.00               200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เถินโฆษณา เถินโฆษณา ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 12-ธ.ค.-62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดอืนธันวำคม 2562
โรงพยำบำลเถิน

วันที่  1-31 เดอืนธันวำคม พ.ศ. 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง



45 ซ่อมรถ กพ 3086 ลป              5,142.10            5,142.10 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 347 /2563 13-ธ.ค.-62
46 เหมาดึงสายเมนพร้อมติดต้ังคัทเอาทแ์ละสายดิน              4,567.00            4,567.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 13-ธ.ค.-62
47 วสัดุกอสร้าง ท่าอ่างล้างตึกผู้ปว่ยในรวม              2,679.00            2,679.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 13-ธ.ค.-62
48 วสัดุส่านกังาน                236.00               236.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดินสอสี ดินสอสี ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 13-ธ.ค.-62
49 วสัดุก่อสร้าง ต่อก๊อกน้า่งานสวน              1,382.00            1,382.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 13-ธ.ค.-62
50 วสัดุงานบา้นงานครัว              5,324.00            5,324.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.นครกิโล เซ็นเตอร์ บจก.นครกิโล เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 350 /2563 13-ธ.ค.-62
51 วสัดุไฟฟา้                428.00               428.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 13-ธ.ค.-62
52 ซ่อมแซมหอ้งน้า่แฟลตส้มเกล้ียงหอ้ง3/1              1,500.00            1,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพชิัย วงศ์ทพิย์ นายพชิัย วงศ์ทพิย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 13-ธ.ค.-62
53 วสัดุทนัตกรรม            36,684.00          36,684.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บ.ทโีก เดนทอล แแอนด์ เคมีคอล จ่ากัด บ.ทโีก เดนทอล แแอนด์ เคมีคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 348 /2563 13-ธ.ค.-62
54 วสัดุก่อสร้าง              6,125.00            6,125.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน) บจก.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน) ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 349 /2563 13-ธ.ค.-62
55 วสัดุไฟฟา้                235.00               235.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 13-ธ.ค.-62
56 วสัดุงานบา้นงานครัว                780.00               780.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านแสงวรรณเฟอร์นเิจอร์ ร้านแสงวรรณเฟอร์นเิจอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 13-ธ.ค.-62
57 วสัดุก่อสร้าง                610.00               610.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 13-ธ.ค.-62
58 simethicone drop              2,577.60            2,577.60 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง tpn tpn ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 16-ธ.ค.-62
59 วสัดุงานบา้นงานครัว            22,275.00          22,275.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 351 /2563 16-ธ.ค.-62
60 ซ่อมรถ กฉ 7547 ลป              4,773.27            4,773.27 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 16-ธ.ค.-62
61 ครุภณัฑ์ส่านกังาน เครื องปร๊ิน            54,500.00          54,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ทโซลูชั น บจก.สมาร์ทโซลูชั น ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 352 /2563 17-ธ.ค.-62
62 น้า่มันเชื้อเพลิง (16-31 ธ.ค.62)            54,700.00          54,700.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 353 /2563 17-ธ.ค.-62
63 วสัดุก่อสร้าง                511.00               511.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.เถินธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 17-ธ.ค.-62
64 วสัดุบริโภค นมผงเด็กแรกเกิด              1,027.20            1,027.20 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 17-ธ.ค.-62
65 วสัดุวทิยาศาสตร์            11,460.00          11,460.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร์ แล็บมาสเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 354 /2563 17-ธ.ค.-62
66 วสัดุวทิยาศาสตร์            19,500.00          19,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟร์ิมเมอร์ เฟร์ิมเมอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 355 /2563 17-ธ.ค.-62
67 วสัดุวทิยาศาสตร์            12,305.00          12,305.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ซิลิค ซิลิค ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 356 /2563 17-ธ.ค.-62
68 วสัดุวทิยาศาสตร์              8,089.20            8,089.20 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง วสิดอม วสิดอม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 357 /2563 17-ธ.ค.-62
69 วสัดุวทิยาศาสตร์            77,416.20          77,416.20 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟร์ิมเมอร์ เฟร์ิมเมอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 358 /2563 17-ธ.ค.-62
70 วสัดุวทิยาศาสตร์            14,850.00          14,850.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ไทไดแอก ไทไดแอก ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 359 /2563 17-ธ.ค.-62
71 วสัดุวทิยาศาสตร์            12,000.00          12,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง DKSH DKSH ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 360 /2563 17-ธ.ค.-62
72 วสัดุก่อสร้างท่าตะขอน้า่เกลือ              1,066.00            1,066.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 17-ธ.ค.-62

73 หมอน              1,800.00            1,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นพินธเ์บาะยนต์ นพินธเ์บาะยนต์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 17-ธ.ค.-62
74 ตู้หวัเตียงส่าหรับผู้ปว่ยใน            16,800.00          16,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านแสงวรรณเฟอร์นเิจอร์ ร้านแสงวรรณเฟอร์นเิจอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 361 /2563 17-ธ.ค.-62
75 วสัดุก่อสร้าง              1,215.00            1,215.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 17-ธ.ค.-62
76 วสัดุไฟฟา้              1,412.00            1,412.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 17-ธ.ค.-62
77 mianserine              4,500.00            4,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง รพ.ล่าปาง รพ.ล่าปาง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 18-ธ.ค.-62
78 ซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ หอ้งบตัร                800.00               800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง คลีนคิคอม คลีนคิคอม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 18-ธ.ค.-62
79 วสัดุงานบา้นงานครัว                597.00               597.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 18-ธ.ค.-62
80 วสัดุคอมพวิเตอร์                570.00               570.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 18-ธ.ค.-62
81 วสัดุงานบา้นงานครัว                687.00               687.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นวล่ีาปางมาร์เก็ตต้ิง บจก.เอ็นวล่ีาปางมาร์เก็ตต้ิง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 18-ธ.ค.-62
82 วสัดุคอมพวิเตอร์              2,950.00            2,950.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ไอเดียอิงค์เซลล์แอนด์เซอร์วสิ ไอเดียอิงค์เซลล์แอนด์เซอร์วสิ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 18-ธ.ค.-62
83 วสัดุงานบา้นงานครัว              1,035.00            1,035.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง คลีนเิวอร์ซัพพลาย คลีนเิวอร์ซัพพลาย ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 18-ธ.ค.-62
84 วสัดุส่านกังาน            36,812.50          36,812.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 362 /2563 18-ธ.ค.-62
85 วสัดุคอมพวิเตอร์            26,485.00          26,485.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แอดวานซ์เทรดด้ิง แอดวานซ์เทรดด้ิง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 363 /2563 18-ธ.ค.-62
86 วสัดุคอมพวิเตอร์              7,597.00            7,597.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.นวิไลฟโ์กลด์ ซัพพลายส์ จ่ากัด บจก.นวิไลฟโ์กลด์ ซัพพลายส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 364 /2563 18-ธ.ค.-62
87 วสัดุส่านกังาน              7,200.00            7,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านแม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 365 /2563 18-ธ.ค.-62
88 วสัดุงานบา้นงานครัว            34,668.00          34,668.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.สยามยูเนี ยนเคมีคอล บจก.สยามยูเนี ยนเคมีคอล ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 366 /2563 18-ธ.ค.-62
89 วสัดุงานบา้นงานครัว              6,795.00            6,795.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 367 /2563 18-ธ.ค.-62
90 วสัดุการแพทย์            45,047.00          45,047.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 368 /2563 18-ธ.ค.-62
91 ซ่อมเครื องวดัความดัน              8,000.00            8,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ่ากัด บริษัท เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 369 /2563 18-ธ.ค.-62
92 วสัดุการแพทย์              7,000.00            7,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท น่าววิฒันก์ารช่าง (1992) จ่ากัด บริษัท น่าววิฒันก์ารช่าง (1992) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 370 /2563 18-ธ.ค.-62
93 ถ่ายเอกสาร              1,250.00            1,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บอสส์ เซ็นเตอร์ บอสส์ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 19-ธ.ค.-62
94 ยา 3 รายการ              5,450.00            5,450.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง modren modren ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 371 /2563 19-ธ.ค.-62



95 ปกูระเบือ้งทางขึน้ตึก 6 ชั้นและหนา้หอ้งบตัร              4,000.00            4,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพชิัย วงศ์ทพิย์ นายพชิัย วงศ์ทพิย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 19-ธ.ค.-62
96 ซ่อมคอมงานเภสัชกรรม              1,885.00            1,885.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านคลีนคิคอม ร้านคลีนคิคอม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 20-ธ.ค.-62
97 เปลี ยนมุ้งลวดโรงครัว                200.00               200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านจินจิน ร้านจินจิน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 20-ธ.ค.-62
98 ซ่อมรถ นก 4328 ลป              5,170.00            5,170.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ต่ายศูนย์ล้อ ต่ายศูนย์ล้อ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 372 /2563 23-ธ.ค.-62
99 บริการวเิคราะหน์้า่              5,500.00            5,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภฏัล่าปาง มหาวทิยาลัยราชภฏัล่าปาง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 373 /2563 23-ธ.ค.-62

100 ท่าตรายาง              1,060.00            1,060.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านโล่ล่าปาง ร้านโล่ล่าปาง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 23-ธ.ค.-62
101 ใบสั งน้า่มัน เล่ม 1-50              3,250.00            3,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง คอมชอพ คอมชอพ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 23-ธ.ค.-62
102 วสัดุบริโภคหอ้งพเิศษ                960.00               960.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.บญุรอดเทรดด้ิง บจก.บญุรอดเทรดด้ิง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 23-ธ.ค.-62
103 วสัดุก่อสร้าง ทาสีปรับปรัง              1,860.00            1,860.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.ธรีะวสัดุก่อสร้าง หจก.ธรีะวสัดุก่อสร้าง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 23-ธ.ค.-62
104 วสัดุวทิยาศาสตร์            28,400.00          28,400.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แอฟฟนิเิทค แอฟฟนิเิทค ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 374 /2563 23-ธ.ค.-62
105 วสัดุวทิยาศาสตร์              3,500.00            3,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง เฟร์ิมเมอร์ เฟร์ิมเมอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 23-ธ.ค.-62
106 วสัดุวทิยาศาสตร์            24,610.00          24,610.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ซิลิค ซิลิค ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 23-ธ.ค.-62
107 วสัดุวทิยาศาสตร์              3,200.00            3,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร์ แล็บมาสเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 375 /2563 23-ธ.ค.-62
108 พน่สีพร้อมเคลือบน้า่ยารถ กจ 5150 ลป            20,000.00          20,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ประพนัธก์ารช่าง ประพนัธก์ารช่าง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 376 /2563 24-ธ.ค.-62
109 วสัดุส่านกังาน กระดาษโฟร์โต้              2,900.00            2,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.สมาทโซลูชั น บจก.สมาทโซลูชั น ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 24-ธ.ค.-62
110 วสัดุคอมพวิเตอร์              9,440.00            9,440.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แอดวานซ์เทรดด้ิง แอดวานซ์เทรดด้ิง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 379 /2563 24-ธ.ค.-62
111 ซ่อมคอมงานเวชระเบยีน                450.00               450.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง คลีนคิคอม คลีนคิคอม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 24-ธ.ค.-62
112 วสัดุการแพทย์            20,000.00          20,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โนเนยีส เมดิคอล อิควปิเมนท ์จ่ากัด บริษัท เอ็นราฟ-โนเนยีส เมดิคอล อิควปิเมนท ์จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 380 /2563 24-ธ.ค.-62
113 วสัดุการแพทย์              6,750.00            6,750.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท บเีวอร์เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด บริษัท บเีวอร์เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 381 /2563 24-ธ.ค.-62
114 วสัดุการแพทย์              9,416.00            9,416.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 382 /2563 24-ธ.ค.-62
115 วสัดุการแพทย์              7,222.50            7,222.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 383 /2563 24-ธ.ค.-62
116 วสัดุการแพทย์            22,470.00          22,470.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 384 /2563 24-ธ.ค.-62
117 วสัดุการแพทย์            15,408.00          15,408.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 385 /2563 24-ธ.ค.-62
118 วสัดุการแพทย์              8,300.00            8,300.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วากัส เมดิเซีย หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด วากัส เมดิเซีย ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 386 /2563 24-ธ.ค.-62
119 วสัดุการแพทย์              5,900.00            5,900.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียเมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด บริษัท เอเซียเมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 387 /2563 24-ธ.ค.-62
120 วสัดุการแพทย์            13,500.00          13,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท นภิานนัท ์เซล แอนด์ เซอร์วซิ จ่ากัด บริษัท นภิานนัท ์เซล แอนด์ เซอร์วซิ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 388 /2563 24-ธ.ค.-62
121 วสัดุการแพทย์            30,880.00          30,880.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้ำำนส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้ำำนส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 389 /2563 24-ธ.ค.-62
122 วสัดุการแพทย์              5,000.00            5,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด บริษัท เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 390 /2563 24-ธ.ค.-62
123 วสัดุการแพทย์              6,160.00            6,160.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 391 /2563 24-ธ.ค.-62
124 วสัดุการแพทย์            49,688.66          49,688.66 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 392 /2563 24-ธ.ค.-62
125 วสัดุการแพทย์              8,206.90            8,206.90 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 393 /2563 24-ธ.ค.-62
126 วสัดุการแพทย์            12,000.00          12,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท ์แคร์ จ่ากัด บริษัท โพส เฮลท ์แคร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 394 /2563 24-ธ.ค.-62
127 วสัดุการแพทย์              8,560.00            8,560.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 395 /2563 24-ธ.ค.-62
128 วสัดุการแพทย์              6,420.00            6,420.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 396 /2563 24-ธ.ค.-62
129 วสัดุการแพทย์            12,180.00          12,180.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 397 /2563 24-ธ.ค.-62
130 วสัดุการแพทย์              5,200.00            5,200.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 398 /2563 24-ธ.ค.-62
131 ยา 5 รายการ              8,335.65            8,335.65 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง gpo gpo ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 340 /2563 24-ธ.ค.-62
132 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 /2563 24-ธ.ค.-62
133 วสัดุการแพทย์              3,127.00            3,127.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่ำวนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุน้ส่ำวนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 24-ธ.ค.-62
134 วสัดุการแพทย์              4,700.00            4,700.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 24-ธ.ค.-62
135 วสัดุการแพทย์              1,583.60            1,583.60 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 24-ธ.ค.-62
136 atenolol              8,250.00            8,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง pharmadica pharmadica ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 401 /2563 24-ธ.ค.-62
137 budesonide mdi            17,120.00          17,120.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง dksh dksh ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 402 /2563 24-ธ.ค.-62
138 ยา 3 รายการ            11,566.60          11,566.60 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง tpn tpn ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 403 /2563 24-ธ.ค.-62
139 วสัดุการแพทย์              3,020.00            3,020.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 24-ธ.ค.-62
140 enalapril 5 mg          109,000.00        109,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง central central ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 404 /2563 24-ธ.ค.-62
141 วสัดุก่อสร้าง                600.00               600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านไม้ประดิษฐ์เถิน ร้านไม้ประดิษฐ์เถิน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 24-ธ.ค.-62
142 วสัดุก่อสร้าง                180.00               180.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ไชย ร้านณรงค์ไชย ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 24-ธ.ค.-62
144 dimen inj              1,450.00            1,450.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง utropain utropain ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 27-ธ.ค.-62
145 baclofeb tab              2,568.00            2,568.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง blh blh ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 27-ธ.ค.-62



146 sabutamol mdi              3,638.00            3,638.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง dksh dksh ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 27-ธ.ค.-62
147 ยาบาล์มไพล              2,000.00            2,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง TFD TFD ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 27-ธ.ค.-62
148 SMW              2,500.00            2,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง greater greater ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 27-ธ.ค.-62
149 vit d3              3,210.00            3,210.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง kaspa kaspa ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 27-ธ.ค.-62
150 ยาอมมะแวง้              1,700.00            1,700.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง แก้วมังกร แก้วมังกร ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 27-ธ.ค.-62
151 vit C tab              2,000.00            2,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง modern modern ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 27-ธ.ค.-62
152 sodium bicarb              8,500.00            8,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง premed premed ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 405 /2563 27-ธ.ค.-62
153 cefazidium            17,120.00          17,120.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง zue zue ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 406 /2563 27-ธ.ค.-62
154 ยา 2 รายการ              7,250.00            7,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง central central ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 407 /2563 27-ธ.ค.-62
155 metoprolol            17,500.00          17,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง to to ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 408 /2563 27-ธ.ค.-62
156 ยา 2 รายการ              8,750.00            8,750.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นวิไลฟ์ นวิไลฟ์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 409 /2563 27-ธ.ค.-62
157 ยา 2 รายการ              6,135.00            6,135.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ฟาร์มีนา่ ฟาร์มีนา่ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 410 /2563 27-ธ.ค.-62
158 benhexol              6,150.00            6,150.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง medifive medifive ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 411 /2563 27-ธ.ค.-62
159 ยา 3 รายการ            46,277.50          46,277.50 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง สยาม สยาม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 412 /2563 27-ธ.ค.-62
160 ยา 2 รายการ            20,250.00          20,250.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง sps sps ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 413 /2563 27-ธ.ค.-62
161 ยา 7 รายการ            26,955.00          26,955.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง GPO GPO ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 414 /2563 27-ธ.ค.-62
162 clorazepate              6,420.00            6,420.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง polipharm polipharm ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 415 /2563 27-ธ.ค.-62
163 ยา 2 รายการ            11,148.00          11,148.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง pinyo pinyo ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 416 /2563 27-ธ.ค.-62
164 ติดต้ังโคมไฟและทาสี              2,800.00            2,800.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพชิัย วงศ์ทพิย์ นายพชิัย วงศ์ทพิย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 27-ธ.ค.-62
165 hydralazine tab            24,150.00          24,150.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง central central ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 417 /2563 27-ธ.ค.-62
166 ติดต้ังบวัขอบปา้ยชื อโรงพยาบาล ด้านหนา้และทาสี              5,500.00            5,500.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง นายพชิัย วงศ์ทพิย์ นายพชิัย วงศ์ทพิย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 418 /2563 27-ธ.ค.-62
167 ส่าเนาเอกสาร              1,000.00            1,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 27-ธ.ค.-62
168 บริการอินเตอร์เนต็                631.30               631.30 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ทโีอที บจก.ทโีอที ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 27-ธ.ค.-62
169 โฆษณาประชาสัมพนัธท์างวทิยุ              2,000.00            2,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.ลุ่มน้า่วงัทา่ผาเรดิโอ หจก.ลุ่มน้า่วงัทา่ผาเรดิโอ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 27-ธ.ค.-62
170 วสัดุบริโภค              3,155.00            3,155.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง น้า่ดื มกรองทอง น้า่ดื มกรองทอง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ต ่ากวา่ 5,000 บาท /2563 27-ธ.ค.-62
171 จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ ม.ค.62            21,168.00          21,168.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบรีุ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 419 /2563 27-ธ.ค.-62
172 บริการอินเตอร์เนต็ CAT ม.ค.62            13,910.00          13,910.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.กสท โทรคมนาคม บจก.กสท โทรคมนาคม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 420 /2563 27-ธ.ค.-62
173 วสัดุำเชื้อเพลิง (แก๊ส) ม.ค.62            15,600.00          15,600.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 421 /2563 27-ธ.ค.-62
174 น้า่มันเชื้อเพลิง (1-15 ม.ค.62)            43,002.30          43,002.30 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 422 /2563 27-ธ.ค.-62
175 พยาบาล            24,000.00          24,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง น.ส.อักษรไทย นนัตา น.ส.อักษรไทย นนัตา ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ยกเวน้ /2563 27-ธ.ค.-62
176 นกัประชาสัมพนัธ์            15,000.00          15,000.00 โดยวธีเีฉพาะเจาะจง น.ส.พรพมิล มีศรี น.ส.พรพมิล มีศรี ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ ยกเวน้ /2563 27-ธ.ค.-62


