
 วันที่ 31 เดอืน  กรกฎาคม พ.ศ.2562

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง

วิธีซ้ือหรือ

จ้ำง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

1 ครุภณัฑ์กำรแพทย์ 3 กลุ่ม 8 รำยกำร2,175,000.00 2,175,000.00 e-bidding

กลุ่มที2่ เคร่ืองตรวจสมรรถภำพทำรก310,000.00   310,000.00   บริษทั มำยด์ เมดิคอล แคร์ บริษทั มำยเมดิคอล แคร์ รำคำต่ ำสุด 7/2562 12/6/62

ในครรภส์ ำหรับตรวจเด็กแฝด บริษทั เมดิเพล็กซ์ (ไทยแลนด์)

กลุ่มที3่ ชุดสว่ำนเจำะและเล่ือยตัด 750,000.00   750,000.00   บริษทั เทรดลิงค์ จ ำกดั

กระดูกมำตรำฐำน บริษทั ไทยก ิเฮลทแ์คร์

บริษทั เอม็ ดี ซี(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย)จ ำกดั รำคำต่ ำสุด 8/2562 25/6/62

2 ครุภณัฑ์กำรแพทย์  6  รำยกำร 1,115,000.00 e-bidding

บริษทั อนิโฟ เมดิคอล จ ำกดั   

หจก.เมดิคอล อคีวิปเมน้ท ์เซลล์ 

แอน เซอร์วิส - เคร่ืองควบคุมกำรให้

สำรละลำยโดยใช้กระบอกฉีด 55,000.00     55,000.00     

หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป รำคำต่ ำสุด 10/2562 31/7/62

บริษทั ไพรม ์เมดิคล จ ำกดั

บริษทั เอส พ ีแอล กรุ๊ป จ ำกดั

บริษทั อ ีฟอร์ แอล เอม จ ำกดั (มหำชน)บริษทั อ ีฟอร์ แอล เอม จ ำกดั (มหำชน)รำคำต่ ำสุด

หจก.แกน่นคร เวิลด์เทค (ประเทศไทย)

บริษทั ไพรม ์เมดิคล จ ำกดั

บริษทั เอส พ ีแอล กรุ๊ป จ ำกดั

บริษทั อ ีฟอร์ แอล เอม จ ำกดั (มหำชน)บริษทั อ ีฟอร์ แอล เอม จ ำกดั (มหำชน)รำคำต่ ำสุด

บริษทั อนิโฟ เมดิคอล จ ำกดั    - เคร่ืองวัดควำมดันโลหติแบบ

สอดแขนชนดิอตัโนมติั

140,000.00   140,000.00   

 - เคร่ืองติดตำมกำรท ำงำนของ

หวัใจและสัญญำณชีพอตัโนมติั

300,000.00   300,000.00   

 - เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟำ้หวัใจ

พร้อมระบบประมวลผลขนำด

กระดำษบนัทกึแบบ Thermal 

ไมน่อ้ยกว่ำA4

120,000.00   120,000.00   

           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน

 โรงพยาบาลสนัปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

 - เคร่ืองควบคุมกำรใหส้ำรน้ ำ

ทำงหลอดเลือดด ำชนดิ 1 สำย

300,000.00   300,000.00    



หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป รำคำต่ ำสุด 10/2562 31/7/62

บริษทั นภิำนนัท ์เซล แอนด์ เซอร์วิส

บริษทั ไพรม ์เมดิคล จ ำกดั บริษทั ไพรม ์เมดิคล จ ำกดั รำคำต่ ำสุด 9/2562 31/7/62

บริษทั สเปซเมด จ ำกดั

หจก.แกน่นคร เวิลด์เทค (ประเทศไทย)

3 วัสดุกำรแพทย์  จ ำนวน 1 รำยกำร1,050,000.00 1,050,000.00 e-bidding

 - ออกซิเจนเหลวทำงกำรแพทย์ บริษทั แอร์ลิขวิด(ประเทศไทย) จ ำกดัยกเลิกเกนิรำคำกลำง

4 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 12 รำยกำร 998,100.00   998,100.00   e-bidding บริษทั นอร์เทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก.บริษทั นอร์เทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก.รำคำต่ ำสุด

หจก.โปรซิส เอน็จิเนยีร่ิง

5 วัสดุกำรแพทย์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,237,500.00 1,237,500.00 e-bidding

 - ออกซิเจนเหลวทำงกำรแพทย์ บริษทั แอร์ลิขวิด(ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั แอร์ลิขวิด(ประเทศไทย) จ ำกดั เทำ่รำคำกลำง

6 วัสดุกำรแพทย์ 23,346.00 23,346.00 เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนพ ีเอส ซัพพลำย ร้ำนพ ีเอส ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด M045/62 1/5/62

7 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 11,500.00 11,500.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั เมดิคแมนไทย บริษทั เมดิคแมนไทย รำคำต่ ำสุด A189/62 "

8 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 26,000.00 26,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั อมัรินทร์ เมดิคอล บริษทั อมัรินทร์ เมดิคอล รำคำต่ ำสุด A202/62 "

9 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 16,170.00 16,170.00 เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.เจริญทรัพย์ เทรดด้ิง หจก.เจริญทรัพย์ เทรดด้ิง รำคำต่ ำสุด A203/62 "

10 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั โพส เฮลธ์ แคร์ บริษทั โพส เฮลธ์ แคร์ รำคำต่ ำสุด A205/62 22/5/62

11 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 4,119.50 4,119.50 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช รำคำต่ ำสุด A206/62 "

12 วัสดุไฟฟำ้ 1,920.00      1,920.00      เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.เอเซียกำรไฟฟำ้ หจก.เอเซียกำรไฟฟำ้ รำคำต่ ำสุด S030/62 13/5/62

13 วัสดุไฟฟำ้ 2,700.00      2,700.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนมนตรี ร้ำนมนตรี รำคำต่ ำสุด S031/62 23/5/62

14 วัสดุไฟฟำ้ 5,200.00      5,200.00      เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.วีอำร์เทคนคิซำวด์ หจก.วีอำร์เทคนคิซำวด์ รำคำต่ ำสุด S032/62 "

15 ค่ำบริกำรฟอกไต 193,800.00   193,800.00   เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอส เอม็ ซี ดี ไทยแลนด์ บริษทั เอส เอม็ ซี ดี ไทยแลนด์ รำคำต่ ำสุด X072/62 29/3/62

16 ค่ำบริกำรฟอกไต 174,675.00   174,675.00   เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอส เอม็ ซี ดี ไทยแลนด์ บริษทั เอส เอม็ ซี ดี ไทยแลนด์ รำคำต่ ำสุด X073/62 "

17 ค่ำบริกำรฟอกไต 22,500.00     22,500.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอส เอม็ ซี ดี ไทยแลนด์ บริษทั เอส เอม็ ซี ดี ไทยแลนด์ รำคำต่ ำสุด X074/62 "

 - เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือด

อตัโนมติัชนดิพกพำ

200,000.00   200,000.00   

 - เคร่ืองวัดควำมดันโลหติแบบ

สอดแขนชนดิอตัโนมติั

140,000.00   140,000.00   



18 ค่ำบริกำรฟอกไต 61,200.00     61,200.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอส เอม็ ซี ดี ไทยแลนด์ บริษทั เอส เอม็ ซี ดี ไทยแลนด์ รำคำต่ ำสุด X075/62 "

19 ค่ำบริกำรฟอกไต 20,400.00     20,400.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอส เอม็ ซี ดี ไทยแลนด์ บริษทั เอส เอม็ ซี ดี ไทยแลนด์ รำคำต่ ำสุด X076/62 "

20 ค่ำบริกำรฟอกไต 13,500.00     13,500.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอส เอม็ ซี ดี ไทยแลนด์ บริษทั เอส เอม็ ซี ดี ไทยแลนด์ รำคำต่ ำสุด X077/62 "

21 ค่ำบริกำรฟอกไต 53,550.00     53,550.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอส เอม็ ซี ดี ไทยแลนด์ บริษทั เอส เอม็ ซี ดี ไทยแลนด์ รำคำต่ ำสุด X078/62 "

22 ค่ำบริกำรฟอกไต 6,375.00      6,375.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอส เอม็ ซี ดี ไทยแลนด์ บริษทั เอส เอม็ ซี ดี ไทยแลนด์ รำคำต่ ำสุด X079/62 "

23 ค่ำบริกำรฟอกไต 1,372,560.00 1,372,560.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอส เอม็ ซี ดี ไทยแลนด์ บริษทั เอส เอม็ ซี ดี ไทยแลนด์ รำคำต่ ำสุด X080/62 "

24 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 18,050.00     18,050.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เจ.ซี.เมด บริษทั เจ.ซี.เมด รำคำต่ ำสุด DD078/62 23/5/62

25 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 160,000.00   160,000.00   เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัอลัคอน แลบอรำทอรีส(ประเทศไทย)บริษทัอลัคอน แลบอรำทอรีส(ประเทศไทย)รำคำต่ ำสุด DD085/62 31/5/62

26 จ้ำงซ่อมแซมลิฟทตึ์กสุภทัโท 10,593.00 10,593.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ซิกมำ่ เอลิเวอตอร์  

(ประเทศไทย) จ ำกดั

บริษทั ซิกมำ่ เอลิเวอตอร์  

(ประเทศไทย) จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด Y048/62 31/5/62

27 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 160,540.00 160,540.00 เฉพำะเจำะจ

ง
หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป รำคำต่ ำสุด A209/62 7/6/62

28 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 22,590.00 22,590.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี รำคำต่ ำสุด A210/62 "

29 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 18,000.00 18,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั อาร์เอกซ์ บริษทั อาร์เอกซ์, บจก. รำคำต่ ำสุด A211/62 "

30 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 10,320.00 10,320.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา่ บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา่ รำคำต่ ำสุด A212/62 "

31 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 40,000.00 40,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั โอเร็ก เทรดด้ิง บริษทั โอเร็ก เทรดด้ิง รำคำต่ ำสุด A213/62 "

32 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 7,918.00 7,918.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา่, บจก. บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา่, บจก. รำคำต่ ำสุด A214/62 "

33 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 7,200.00 7,200.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั สยาม ฮอสปติอล ซัพพลาย บริษทั สยาม ฮอสปติอล ซัพพลาย รำคำต่ ำสุด A215/62 "

34 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 29,960.00 29,960.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช รำคำต่ ำสุด A216/62 "

35 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 6,800.00 6,800.00 เฉพำะเจำะจ

ง
หจก.เวอร์โก ้แอคแซสเซอร่ี หจก.เวอร์โก ้แอคแซสเซอร่ี รำคำต่ ำสุด A217/62 "

36 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 36,000.00 36,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั ไทยกอ๊ส บริษทั ไทยกอ๊ส รำคำต่ ำสุด A218/62 "

37 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 18,040.00 18,040.00 เฉพำะเจำะจ

ง
หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป รำคำต่ ำสุด A219/62 "

38 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 40,446.00 40,446.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั ดีเคเอสเอช, บจก. บริษทั ดีเคเอสเอช, บจก. รำคำต่ ำสุด A220/62 "

39 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 16,000.00 16,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั เทคเอช บริษทั เทคเอช, บจก. รำคำต่ ำสุด A221/62 "

40 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 12,300.00 12,300.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี บริษทั เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี รำคำต่ ำสุด A222/62 "



41 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 98,000.00 98,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
หจก.เอน็.เทค็ ซัพพลาย หจก.เอน็.เทค็ ซัพพลาย รำคำต่ ำสุด A223/62 "

42 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 40,520.00 40,520.00 เฉพำะเจำะจ

ง
หจก.เจริญทรัพย์ เทรดด้ิง หจก.เจริญทรัพย์ เทรดด้ิง รำคำต่ ำสุด A224/62 "

43 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 19,500.00 19,500.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ร้าน ซีท ีเมดแลป ร้าน ซีท ีเมดแลป รำคำต่ ำสุด A225/62 "

44 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 7,450.00 7,450.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั โพส เฮลธ์ แคร์ บริษทั โพส เฮลธ์ แคร์ รำคำต่ ำสุด A226/62 "

45 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 36,165.00 36,165.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั น าวิวัฒนก์ารช่าง 1999 บริษทั น าวิวัฒนก์ารช่าง 1999 รำคำต่ ำสุด A227/62 "

46 วัสดุเภสัชกรรม 35,520.00     35,520.00     เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ รำคำต่ ำสุด B046/62 7/6/62

47 วัสดุเภสัชกรรม 68,700.00     68,700.00     เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั ออีอนเมด บริษทั ออีอนเมด รำคำต่ ำสุด B047/62 13/6/62

48 วัสดุเภสัชกรรม 66,000.00     66,000.00     เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั ออีอนเมด บริษทั ออีอนเมด รำคำต่ ำสุด B048/62 "

49 วัสดุเภสัชกรรม 22,000.00     22,000.00     เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั เมดิทอป บริษทั เมดิทอป รำคำต่ ำสุด B049/62 "

50 วัสดุเอกซเรย์ 21,000.00     21,000.00     เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั อาร์เอกซ์ บริษทั อาร์เอกซ์ รำคำต่ ำสุด C002/62 "

51 วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 63,000.00     63,000.00     เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั รัตนาแอพ็แพเร็ล แคร์ บริษท รัตนาแอพ็แพเร็ล แคร์ รำคำต่ ำสุด H002/62 "

52 วัสดุส ำนกังำน 3,900.00      3,900.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ร้านตุ๊กตาบล็อค ร้านตุ๊กตาบล็อค รำคำต่ ำสุด D060/62 "

53 วัสดุส ำนกังำน 3,732.00      3,732.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ร้านเชียงใหมพ่ลาสติก ร้านเชียงใหมพ่ลาสติก รำคำต่ ำสุด D062/62 10/6/62

54 วัสดุส ำนกังำน 60,000.00     60,000.00     เฉพำะเจำะจ

ง
ร้าน ดี.จี กรุ๊ป, ร้าน ร้าน ดี.จี กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด D064/62 13/6/62

55 วัสดุส ำนกังำน 6,560.00      6,560.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ร้าน ท ีเอน็ บ ีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้าน ท ีเอน็ บ ีปร้ินเตอร์เซอร์วิส รำคำต่ ำสุด D065/62 "

56 วัสดุส ำนกังำน 5,000.00      5,000.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ร้านโปรเจ็ค กรุ๊ป ร้าน โปรเจ็ค กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด D066/62 "

57 วัสดุไฟฟำ้ 8,090.00      8,090.00      เฉพำะเจำะจ

ง
หจก. เอเซียการไฟฟา้ หจก. เอเซียการไฟฟา้ รำคำต่ ำสุด S033/62 13/6/62

58 วัสดุไฟฟำ้ 14,725.00     14,725.00     เฉพำะเจำะจ

ง
ร้านธนพลการค้า ร้านธนพลการค้า รำคำต่ ำสุด S034/62 14/6/62

59 วัสดุไฟฟำ้ 9,550.00      9,550.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ร้านธนพลการค้า ร้านธนพลการค้า รำคำต่ ำสุด S035/62 "

60 วัสดุไฟฟำ้ 17,394.06     17,394.06     เฉพำะเจำะจ

ง
การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค รำคำต่ ำสุด S036/62 19/6/62

61 วัสดุไฟฟำ้ 5,805.00      5,805.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ร้านธนพลการค้า ร้านธนพลการค้า รำคำต่ ำสุด S037/62 "

62 วัสดุไฟฟำ้ 1,880.00      1,880.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ร้านธนพลการค้า ร้านธนพลการค้า รำคำต่ ำสุด S038/62 24/6/62

63 วัสดุกอ่สร้ำง-ประปำ 5,445.00      5,445.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ร้านธนพลการค้า ร้านธนพลการค้า รำคำต่ ำสุด J018/62 14/6/62



64 วัสดุกอ่สร้ำง-ประปำ 17,494.00     17,494.00     เฉพำะเจำะจ

ง
ร้านธนพลการค้า ร้านธนพลการค้า รำคำต่ ำสุด J019/62 "

65 วัสดุกอ่สร้ำง-ประปำ 1,903.00      1,903.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ร้านธนพลการค้า ร้านธนพลการค้า รำคำต่ ำสุด J020/62 24/6/62

66 วัสดุอื่นๆ 588.50         588.50         เฉพำะเจำะจ

ง
ร้านลิขิตกร ร้านลิขิตกร รำคำต่ ำสุด K035/62 12/6/62

67 วัสดุอื่นๆ 300.00         300.00         เฉพำะเจำะจ

ง
ร้านวีอาร์เทคนคิซาวด์ ร้านวีอาร์เทคนคิซาวด์ รำคำต่ ำสุด K036/62 "

68 วัสดุอื่นๆ 1,270.00      1,270.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ร้านสมศักด์ิซีเมนต์บล๊อค ร้านสมศักด์ิซีเมนต์บล๊อค รำคำต่ ำสุด K037/62 "

69 วัสดุอื่นๆ 35,096.00     35,096.00     เฉพำะเจำะจ

ง
หจก.เชียงใหมก่ารดับเพลิง หจก.เชียงใหมก่ารดับเพลิง รำคำต่ ำสุด K038/62 "

70 วัสดุอื่นๆ 6,040.00      6,040.00      เฉพำะเจำะจ

ง
หจก.เอเซียการไฟฟา้ หจก.เอเซียการไฟฟา้ รำคำต่ ำสุด K039/62 13/6/62

71 วัสดุอื่นๆ 6,939.00      6,939.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ร้านธนพลการค้า ร้านธนพลการค้า รำคำต่ ำสุด K040/62 14/6/62

72 วัสดุอื่นๆ 8,344.00      8,344.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ร้านธนพลการค้า ร้านธนพลการค้า รำคำต่ ำสุด K041/62 "

73 วัสดุอื่นๆ 2,480.00      2,480.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ร้านธนพลการค้า ร้านธนพลการค้า รำคำต่ ำสุด K042/62 "

74 วัสดุอื่นๆ 3,192.00      3,192.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ร้านธนพลการค้า ร้านธนพลการค้า รำคำต่ ำสุด K043/62 24/6/62

75 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์(บ ำรุง) 168,000.00   168,000.00   เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั สีมาเฮลธ์แคร์ บริษทั สีมาเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T059/62 5/6/62

76 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์(บ ำรุง) 135,990.00   135,990.00   เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั สีมาเฮลธ์แคร์ บริษทั สีมาเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T060/62 "

77 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์(บ ำรุง) 41,850.00     41,850.00     เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั สีมาเฮลธ์แคร์ บริษทั สีมาเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T061/62 "

78 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์(บ ำรุง) 29,790.00     29,790.00     เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั สีมาเฮลธ์แคร์ บริษทั สีมาเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T062/62 "

79 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์(บ ำรุง) 4,230.00      4,230.00      เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั สีมาเฮลธ์แคร์ บริษทั สีมาเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T063/62 "

80 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์(บ ำรุง) 2,790.00      2,790.00      เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั สีมาเฮลธ์แคร์ บริษทั สีมาเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T064/62 "

81 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์(บ ำรุง) 1,600.00      1,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั สีมาเฮลธ์แคร์ บริษทั สีมาเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T065/62 "

82 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์(บ ำรุง) 2,800.00      2,800.00      เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทัโตโมกราฟ บริษทัโตโมกราฟ รำคำต่ ำสุด T066/62 24/6/62

83 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์(ประกนัสังคม) 19,200.00     19,200.00     เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทัสีมาเฮลธ์แคร์ บริษทัสีมาเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด U011/62 5/6/62

84 ครุภณัฑ์กำรแพทย์ 150,000.00   150,000.00   เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทัว.ีแอนด์ วี.เพาเวอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนลบริษทั ว.ีแอนด์ วี.เพาเวอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนลรำคำต่ ำสุด AA029/62 28/6/62

85 ครุภณัฑ์ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 25,000.00     25,000.00     เฉพำะเจำะจ

ง
หจก.เชียงใหมก่ารดับเพลิง หจก.เชียงใหมก่ารดับเพลิง รำคำต่ ำสุด BB034/62 24/6/62



86 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 19,014.10     19,014.10     เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทัน าวิวัฒนก์ารช่าง 1999 บริษทัน าวิวัฒนก์ารช่าง 1999 รำคำต่ ำสุด DD086/62 27/5/62

87

ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 4,800.00      4,800.00      เฉพำะเจำะจ

ง
หจก.เมดิคอลอคีวีปเมน้ท ์เซลล์
แอนด์เซอร์วิส

เมดิคอลอคีวีปเมน้ท ์เซลล์แอนด์
เซอร์วิส,หจก.

รำคำต่ ำสุด DD088/62 28/6/62

88 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 9,500.00      9,500.00      เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั เจ.ซี.เมด บริษทั เจ.ซี.เมด รำคำต่ ำสุด DD089/62 "

89 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 21,000.00     21,000.00     เฉพำะเจำะจ

ง
หจก.เมดิคอลอคีวีปเมน้ท ์เซลล์
แอนด์เซอร์วิส

หจก.เมดิคอลอคีวีปเมน้ท ์เซลล์
แอนด์เซอร์วิส

รำคำต่ ำสุด DD090/62 "

90 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 12,326.40     12,326.40     เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั นคิคิโซ เมดิคัล บริษทั นคิคิโซ เมดิคัล รำคำต่ ำสุด DD092/62 "

91 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง3,882.50      3,882.50      เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่,บจก. บริษทั โตโยต้า เชียงใหม่ รำคำต่ ำสุด DD095/62 17/6/62

92 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 24,250.00     24,250.00     เฉพำะเจำะจ

ง
หจก.เมดิคอลอคีวีปเมน้ท ์เซลล์
แอนด์เซอร์วิส

หจก.เมดิคอลอคีวีปเมน้ท ์เซลล์
แอนด์เซอร์วิส

รำคำต่ ำสุด DD096/62 21/6/62

93 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 14,209.60     14,209.60     เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั นคิคิโซ เมดิคัล นคิคิโซ เมดิคัล,บจก. รำคำต่ ำสุด DD097/62 "

94 ซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 900.00         900.00         เฉพำะเจำะจ

ง
ร้านทเีอน็บ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส ทเีอน็บ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส,ร้าน รำคำต่ ำสุด DD098/62 24/6/62

95 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 3,745.00      3,745.00      เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทัน าวิวัฒนก์ารช่าง 1999,บจก.น าวิวัฒนก์ารช่าง 1999,บจก. รำคำต่ ำสุด DD099/62 "

96 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง1,080.00      1,080.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ร้านมนตรี มนตรี,ร้าน รำคำต่ ำสุด DD0100/62 "

97 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง8,340.65      8,340.65      เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทัโตโยต้า เชียงใหม่,บจก. โตโยต้า เชียงใหม่,บจก. รำคำต่ ำสุด DD0101/62 "

98 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 14,550.00     14,550.00     เฉพำะเจำะจ

ง
หจก.เมดิคอลอคีวีปเมน้ท ์เซลล์
แอนด์เซอร์วิส

หจก.เมดิคอลอคีวีปเมน้ท ์เซลล์
แอนด์เซอร์วิส

รำคำต่ ำสุด DD0102/62 "

99

ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 2,500.00      2,500.00      เฉพำะเจำะจ

ง
หจก.เมดิคอลอคีวีปเมน้ท ์เซลล์
แอนด์เซอร์วิส

หจก.เมดิคอลอคีวีปเมน้ท ์เซลล์
แอนด์เซอร์วิส

รำคำต่ ำสุด DD0103/62 28/6/62

100 วัสดุยำนพำหนะ 54,900.00     54,900.00     เฉพำะเจำะจ

ง
ร้าน ไทม ์ไซเรน ร้านไทม ์ไซเรน รำคำต่ ำสุด CC004/62 18/6/62

101 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำลิฟท(์ชนดิ

ไมร่วมอะไหล่)

12,911.33 12,911.33 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ไพโอเนยีร์ลิฟทแ์อนด์เครน บริษทั ไพโอเนยีร์ลิฟทแ์อนด์เครน รำคำต่ ำสุด Y055/62 3/6/62

102 วัสดุกำรแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั แมป่งิออ๊กซิเจน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั แมป่งิออ๊กซิเจน รำคำต่ ำสุด N035/62 4/6/62



103 วัสดุกำรแพทย์ 2,990.00 2,990.00 เฉพำะเจำะจ

ง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั แมป่งิออ๊กซิเจน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั แมป่งิออ๊กซิเจน รำคำต่ ำสุด N036/62 4/6/62

104 วัสดุกำรแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำน พ ีเอส ซัพพลำย ร้ำน พ ีเอส ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด M053/62 4/6/62

105 วัสดุกำรแพทย์ 91,000.00 91,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ออดิเมด จ ำกดั บริษทั ออดิเมด จ ำกดั รำคำต่ ำสุด P008/62 4/6/62

106 จ้ำงเปล่ียนโช๊คและอปุกรณ์

ประตู

9,500.00 9,500.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำยสถำพร  วรรณแกว้,นำย นำยสถำพร  วรรณแกว้,นำย รำคำต่ ำสุด Y056/62 10/6/62

107 วัสดุบริโภค 53,072.00 53,072.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บริษทั ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด I258/62 13/6/62

108 วัสดุบริโภค 14,980.00 14,980.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บริษทั ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด I259/62 13/6/62

109 วัสดุกำรแพทย์ 96,000.00 96,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอยีร์โทน จ ำกดั บริษทั เอยีร์โทน จ ำกดั รำคำต่ ำสุด P010/62 19/6/62

110 วัสดุกำรแพทย์ 99,600.00 99,600.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั มำรุ่งโรจน ์จ ำกดั บริษทั มำรุ่งโรจน ์จ ำกดั รำคำต่ ำสุด P011/62 19/6/62

111 วัสดุกำรแพทย์ 87,500.00 87,500.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ออดิเมด จ ำกดั บริษทั ออดิเมด จ ำกดั รำคำต่ ำสุด P012/62 19/6/62

112 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 4,708.00      4,708.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดัรำคำต่ ำสุด R052/62 19/6/62

113 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 5,000.00      5,000.00      เฉพำะเจำะจ

ง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดัเอม็มเีนน้ซ์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดัเอม็มเีนน้ซ์ รำคำต่ ำสุด R053/62 19/6/62

114 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 13,050.00     13,050.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ จ ำกดั บริษทั เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R054/62 19/6/62

115 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 10,000.00     10,000.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั อ ีฟอร์ แอล เอม็ จ ำกดั บริษทั อ ีฟอร์ แอล เอม็ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R055/62 19/6/62

116 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 5,290.08      5,290.08      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดัรำคำต่ ำสุด R056/62 19/6/62

117 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 32,055.00     32,055.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ไดรว์ เด็นทั่ล อนิคคอร์ปอเรชั่น จ ำกดับริษทั ไดรว์ เด็นทั่ล อนิคคอร์ปอเรชั่น จ ำกดัรำคำต่ ำสุด R057/62 19/6/62

118 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 7,200.00      7,200.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เด็นทั่ล วิชั่น จ ำกดั บริษทั เด็นทั่ล วิชั่น จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R058/62 19/6/62

119 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (เอกซเรย์) 12,600.00 12,600.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั อำร์เอก็ซ์ จ ำกดั บริษทั อำร์เอก็ซ์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด ค.139/62 19/6/62

120 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 1,470.00 1,470.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั วีอำร์ซัพพอร์ต จ ำกดั บริษทั วีอำร์ซัพพอร์ต จ ำกดั รำคำต่ ำสุด ค.140/62 19/6/62

121 จ้ำงท ำภำพพลิก 20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนเดอะกรำฟฟคิ  ปร้ินท์ ร้ำนเดอะกรำฟฟคิ  ปร้ินท์ รำคำต่ ำสุด ค.141/62 19/6/62

122 วัสดุกำรแพทย์ 26,400.00 26,400.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M056/62 21/6/62

123 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 1,070.00      1,070.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ทริปเปลิท ีอนิเตอร์เนต็ จ ำกดับริษทั ทริปเปลิท ีอนิเตอร์เนต็ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด IT051/62 27/6/62



124 จ้ำงตรวจส่ิงส่งตรวจ 4,100.00      4,100.00      เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั กรุงเทพ อำร์ไอเอ แล็ป จ ำกดับริษทั กรุงเทพ อำร์ไอเอ แล็ป จ ำกดั รำคำต่ ำสุด LL063/62 19/6/62

125 จ้ำงตรวจวิเครำะหท์ำง

หอ้งปฏบิติักำร

2,000.00      2,000.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ศูนย์บริกำรเทคนคิกำรแพทย์ ต.ค. ศูนย์บริกำรเทคนคิกำรแพทย์ ต.ค. รำคำต่ ำสุด LL064/62 19/6/62

126 จ้ำงตรวจส่ิงส่งตรวจ 93,385.00     93,385.00     เฉพำะเจำะจ

ง
บริษทั กรุงเทพ อำร์ไอเอ แล็ป จ ำกดับริษทั กรุงเทพ อำร์ไอเอ แล็ป จ ำกดั รำคำต่ ำสุด LL062/62 19/6/62

127 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 11,386.00 11,386.00 เฉพำะเจำะจ

ง
สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง รำคำต่ ำสุด O046/62 14/6/62

128 จ้ำงตรวจวิเครำะหท์ำง

หอ้งปฏบิติักำร

370.00         370.00         เฉพำะเจำะจ

ง

โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ รำคำต่ ำสุด LL061/62 14/6/62

129 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

42,576.00 42,576.00 เฉพำะเจำะจ

ง

สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง รำคำต่ ำสุด O047/62 20/6/62

130

วัสดุกำรแพทย์

14,000.00     14,000.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดัรำคำต่ ำสุด MM113/62 24/6/62

131

วัสดุกำรแพทย์

5,600.00      5,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั แมก็ซิม อนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ำกดับริษทั แมก็ซิม อนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ำกดัรำคำต่ ำสุด MM114/62 24/6/62

132 วัสดุกำรแพทย์

2,280.00      2,280.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เฟร์ิสท อำย เซอร์จิคัล จ ำกดั บริษทั เฟร์ิสท อำย เซอร์จิคัล จ ำกดั รำคำต่ ำสุด MM115/62 24/6/62

133

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำน

ในต ำแหนง่ หมอนวดแผนไทย

14,880.00     14,880.00     เฉพำะเจำะจ

ง

นำงมณฑำ  สุธรรมซำว นำงมณฑำ  สุธรรมซำว รำคำต่ ำสุด 51/2562 24/6/62

134

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำน

ในต ำแหนง่ แพทย์แผนจีน

12,930.00     12,930.00     เฉพำะเจำะจ

ง

นำงประภำศรี  แกว้เขียว นำงประภำศรี  แกว้เขียว รำคำต่ ำสุด 53/2562 24/6/62

135

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำน

ในต ำแหนง่ หมอนวดแผนไทย

14,760.00     14,760.00     เฉพำะเจำะจ

ง

นำงวิมลพรรณ์  ชัยยำศรี นำงวิมลพรรณ์  ชัยยำศรี รำคำต่ ำสุด 54/2562 24/6/62



136

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำน

ในต ำแหนง่ หมอนวดแผนไทย

14,760.00     14,760.00     เฉพำะเจำะจ

ง

นำงธันยสิทธิ ์ วงศ์ใหญ่ นำงธันยสิทธิ ์ วงศ์ใหญ่ รำคำต่ ำสุด 55/2562 24/6/62

137

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำน

ในต ำแหนง่ หมอนวดแผนไทย

11,280.00     11,280.00     เฉพำะเจำะจ

ง

นำยธนำ  อนิทร์แจ่ม นำยธนำ  อนิทร์แจ่ม รำคำต่ ำสุด 56/2562 24/6/62

138

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 36,376.00 36,376.00 เฉพำะเจำะจ

ง

สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง รำคำต่ ำสุด O048/62 28/6/62

139 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,720.00 10,720.00 เฉพำะเจำะจ

ง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดัรัตนำ แอลพจีี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดัรัตนำ แอลพจีี รำคำต่ ำสุด O049/62 28/6/62

140 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 17,420.00 17,420.00 เฉพำะเจำะจ

ง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดัรัตนำ แอลพจีี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดัรัตนำ แอลพจีี รำคำต่ ำสุด O050/62 28/6/62

141 วัสดุบริโภค 32,945.00 32,945.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำยประยูร  ค ำชุม นำยประยูร  ค ำชุม รำคำต่ ำสุด I270/62 28/6/62

142 วัสดุบริโภค 30,855.00 30,855.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสุนนันดิ  คงต่ำย นำงสุนนันดิ  คงต่ำย รำคำต่ ำสุด I271/62 28/6/62

143 วัสดุบริโภค 6,640.00 6,640.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำงวิชชุดำ  แดงศักด์ิ นำงวิชชุดำ  แดงศักด์ิ รำคำต่ ำสุด I272/62 28/6/62

144 วัสดุบริโภค 5,945.00 5,945.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำงรังสรรค์  กนัธิยะ นำงรังสรรค์  กนัธิยะ รำคำต่ ำสุด I273/62 28/6/62

145 วัสดุบริโภค 510.00 510.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำยธีระศักด์ิ  บญุเรือนยำ นำยธีระศักด์ิ  บญุเรือนยำ รำคำต่ ำสุด I274/62 28/6/62

146 วัสดุบริโภค 3,740.00 3,740.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั บริษทั สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั รำคำต่ ำสุด I275/62 28/6/62



147 จ้ำงบ ำรุงรักษำลิฟท์ 4,008.33 4,008.33 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ซิกมำ่ เอลิเวอตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั ซิกมำ่ เอลิเวอตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดัรำคำต่ ำสุด Y061/62 28/6/62

148 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 533.93         533.93         เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั แอดวำนซ์ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ำกดับริษทั แอดวำนซ์ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ำกดัรำคำต่ ำสุด IT052/62 28/6/62

149 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 820.00         820.00         เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั รำคำต่ ำสุด IT053/62 28/6/62

150 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 8,774.00      8,774.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ทโีอท ี(มหำชน)  จ ำกดั บริษทั ทโีอท ี(มหำชน)  จ ำกดั รำคำต่ ำสุด IT054/62 28/6/62

151 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 1,284.00      1,284.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ทโีอท ี(มหำชน)  จ ำกดั บริษทั ทโีอท ี(มหำชน)  จ ำกดั รำคำต่ ำสุด IT055/62 28/6/62

152

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำน

ในต ำแหนง่ พยำบำลวิชำชีพ

13,440.00     13,440.00     เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวธนพร  กนัทะวงค์ นำงสำวธนพร  กนัทะวงค์ รำคำต่ ำสุด 28/6/62 28/6/62

153 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 20,900.00 20,900.00 เฉพำะเจำะจ

ง
วีอำร์ ซัพพอร์ต วีอำร์ ซัพพอร์ต รำคำต่ ำสุด A228/62 02/07/2562

154 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 22,470.00 22,470.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ซิลลิค ฟำร์มำ่, บจก. ซิลลิค ฟำร์มำ่, บจก. รำคำต่ ำสุด A229/62 "

155 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 29,194.00 29,194.00 เฉพำะเจำะจ

ง
เอฟ.ซี.พ,ี บจก. เอฟ.ซี.พ,ี บจก. รำคำต่ ำสุด A230/62 "

156 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
เอน็.ท.ีท ีมำร์เกต็ต้ิง, บจก. เอน็.ท.ีท ีมำร์เกต็ต้ิง, บจก. รำคำต่ ำสุด A231/62 "

157 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 24,300.00 24,300.00 เฉพำะเจำะจ

ง
อนิสทรูเมน้ แล็ป, หจก. อนิสทรูเมน้ แล็ป, หจก. รำคำต่ ำสุด A232/62 "

158 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 5,500.00 5,500.00 เฉพำะเจำะจ

ง
เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ รำคำต่ ำสุด A233/62 "

159 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
อำฟต้ำ เซอร์วิส อำฟต้ำ เซอร์วิส รำคำต่ ำสุด A234/62 "

160 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
นวิอำย นวิอำย รำคำต่ ำสุด A235/62 "

161 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 10,272.00 10,272.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ดีเคเอสเอช, บจก. ดีเคเอสเอช, บจก. รำคำต่ ำสุด A236/62 "



162 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 51,450.00 51,450.00 เฉพำะเจำะจ

ง
เจริญทรัพย์ เทรดด้ิง, หจก. เจริญทรัพย์ เทรดด้ิง, หจก. รำคำต่ ำสุด A237/62 "

163 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 19,490.00 19,490.00 เฉพำะเจำะจ

ง
อนิสทรูเมน้ แล็ป, หจก. อนิสทรูเมน้ แล็ป, หจก. รำคำต่ ำสุด A238/62 "

164 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 7,200.00 7,200.00 เฉพำะเจำะจ

ง
อสีโก้,บจก. อสีโก้,บจก. รำคำต่ ำสุด A239/62 "

165 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 13,482.00 13,482.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ดีเคเอสเอช, บจก. ดีเคเอสเอช, บจก. รำคำต่ ำสุด A240/62 "

166 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 26,001.00 26,001.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ดีเคเอสเอช, บจก. ดีเคเอสเอช, บจก. รำคำต่ ำสุด A241/62 "

167 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
โพส เฮลธ์ แคร์ ,บจก. โพส เฮลธ์ แคร์ ,บจก. รำคำต่ ำสุด A242/62 "

168 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 2,300.00 2,300.00 เฉพำะเจำะจ

ง
แอม เบส พลัส, บจก. แอม เบส พลัส, บจก. รำคำต่ ำสุด A243/62 "

169 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 3,500.00 3,500.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ยูพ ีเมดิคอล ซอลเตอร์, บจก. ยูพ ีเมดิคอล ซอลเตอร์, บจก. รำคำต่ ำสุด A244/62 "

170 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 25,680.00 25,680.00 เฉพำะเจำะจ

ง
เบตเตอร์ เมดิคลแคร์, บจก. เบตเตอร์ เมดิคลแคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด A245/62 "

171 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 62,640.00 62,640.00 เฉพำะเจำะจ

ง
เมดิทอป, บจก. เมดิทอป, บจก. รำคำต่ ำสุด A246/62 03/07/2562

172 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 61,612.00 61,612.00 เฉพำะเจำะจ

ง
อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป, หจก. อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป, หจก. รำคำต่ ำสุด A247/62 15/07/2562

173 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
โกร๊ธ ซัพพลำย, บจก. โกร๊ธ ซัพพลำย, บจก. รำคำต่ ำสุด A248/62 "

174 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 21,240.00 21,240.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี, บจก. บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี, บจก. รำคำต่ ำสุด A249/62 "

175 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
เอน็ ท ีท ีมำร์เกต็ต้ิง, บจก. เอน็ ท ีท ีมำร์เกต็ต้ิง, บจก. รำคำต่ ำสุด A250/62 "

176 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 80,000.00 80,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
โอเร็ก เทรดด้ิง, บจก. โอเร็ก เทรดด้ิง, บจก. รำคำต่ ำสุด A251/62 "

177 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 99,100.00 99,100.00 เฉพำะเจำะจ

ง
อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป, หจก. อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป, หจก. รำคำต่ ำสุด A252/62 "

178 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 32,100.00 32,100.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ดีเคเอสเอช, บจก. ดีเคเอสเอช, บจก. รำคำต่ ำสุด A253/62 "

179 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 17,010.00 17,010.00 เฉพำะเจำะจ

ง
อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป, หจก. อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป, หจก. รำคำต่ ำสุด A254/62 "

180 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
สไปโรเมด, บจก. สไปโรเมด, บจก. รำคำต่ ำสุด A255/62 "

181 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 12,608.00 12,608.00 เฉพำะเจำะจ

ง
พ.ีเอส ซัพพลำย, ร้ำน พ.ีเอส ซัพพลำย, ร้ำน รำคำต่ ำสุด A256/62 "



182 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 44,000.00 44,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ฮิวเมอร์ริค, บจก. ฮิวเมอร์ริค, บจก. รำคำต่ ำสุด A257/62 "

183 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
นำนำ ซัพพลำย99, ร้ำน นำนำ ซัพพลำย99, ร้ำน รำคำต่ ำสุด A258/62 "

184 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจ

ง
อสิโก้, บจก. อสิโก้, บจก. รำคำต่ ำสุด A259/62 "

185 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 2,900.00 2,900.00 เฉพำะเจำะจ

ง
แอมเบสพลัส, บจก. แอมเบสพลัส, บจก. รำคำต่ ำสุด A260/62 "

186 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 1,750.00 1,750.00 เฉพำะเจำะจ

ง
อนิโนเทค เซอร์จิคอล, บจก. อนิโนเทค เซอร์จิคอล, บจก. รำคำต่ ำสุด A261/62 18/07/2562

187 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 10,900.00 10,900.00 เฉพำะเจำะจ

ง
เอน็รำฟ-โนเนยีส เมดิคอลฯ,บจก. เอน็รำฟ-โนเนยีส เมดิคอลฯ,บจก. รำคำต่ ำสุด A262/62 19/07/2562

188 วัสดุเภสัชกรรม 2,140.00      2,140.00      เฉพำะเจำะจ

ง
เวิลด์เคมคีอล ฟำร์อสี, บจก. เวิลด์เคมคีอล ฟำร์อสี, บจก. รำคำต่ ำสุด B050/62 01/07/2562

189 วัสดุเภสัชกรรม 4,690.00      4,690.00      เฉพำะเจำะจ

ง
เอ.ท.ีพ.ี1999, ร้ำน เอ.ท.ีพ.ี1999, ร้ำน รำคำต่ ำสุด B051/62 "

190 วัสดุเภสัชกรรม 42,000.00     42,000.00     เฉพำะเจำะจ

ง
เชียงใหมเ่มดิคอล,ร้ำน เชียงใหมเ่มดิคอล,ร้ำน รำคำต่ ำสุด B052/62 "

191 วัสดุเภสัชกรรม 29,746.00     29,746.00     เฉพำะเจำะจ

ง
เค.เอม็.อนิโนเวท 1996, บจก. เค.เอม็.อนิโนเวท 1996, บจก. รำคำต่ ำสุด B053/62 "

192 วัสดุเภสัชกรรม 60,000.00     60,000.00     เฉพำะเจำะจ

ง
ซิลลิคฟำร์มำ่, บจก. ซิลลิคฟำร์มำ่, บจก. รำคำต่ ำสุด B054/62 15/07/2562

193 วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 40,000.00     40,000.00     เฉพำะเจำะจ

ง
รัตนำแอพ็แพเร็ล แคร์, บจก. รัตนำแอพ็แพเร็ล แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด H003/62 11/07/2562

194 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 13,950.00     13,950.00     เฉพำะเจำะจ

ง
เปำ่เปำ, หจก. เปำ่เปำ, หจก. รำคำต่ ำสุด E059/62 01/07/2562

195 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 6,300.00      6,300.00      เฉพำะเจำะจ

ง
เปำ่เปำ, หจก. เปำ่เปำ, หจก. รำคำต่ ำสุด E060/62 01/07/2562

196 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 480.00         480.00         เฉพำะเจำะจ

ง
สยำมแมค็โคร, บจก. สยำมแมค็โคร, บจก. รำคำต่ ำสุด E061/62 22/07/2562

197 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 1,300.00      1,300.00      เฉพำะเจำะจ

ง
กลุ,ร้ำน กลุ,ร้ำน รำคำต่ ำสุด E062/62 26/07/2562

198 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 1,440.00      1,440.00      เฉพำะเจำะจ

ง
จันทร์เทวีกำรค้ำ, ร้ำน จันทร์เทวีกำรค้ำ, ร้ำน รำคำต่ ำสุด E063/62 "

199 วัสดุส ำนกังำน 45,500.00     45,500.00     เฉพำะเจำะจ

ง
เชียงใหมว่รวัฒน,์ บจก. เชียงใหมว่รวัฒน,์ บจก. รำคำต่ ำสุด D067/62 03/07/2562

200 วัสดุส ำนกังำน 940.00         940.00         เฉพำะเจำะจ

ง
ตุ๊กตำบล๊อค,ร้ำน ตุ๊กตำบล๊อค,ร้ำน รำคำต่ ำสุด D068/62 19/07/2562

201 วัสดุกอ่สร้ำง-ประปำ 1,360.00      1,360.00      เฉพำะเจำะจ

ง
สมศักด์ิซีเมนต์บล็อค สมศักด์ิซีเมนต์บล็อค รำคำต่ ำสุด J021/62 08/07/2562



202 วัสดุกอ่สร้ำง-ประปำ 3,212.00      3,212.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ธนพลกำรค้ำ, ร้ำน ธนพลกำรค้ำ, ร้ำน รำคำต่ ำสุด J022/62 08/07/2562

203 วัสดุอื่นๆ 2,568.00      2,568.00      เฉพำะเจำะจ

ง
โปรโทรนกิส์ อนิเตอร์เทรด โปรโทรนกิส์ อนิเตอร์เทรด รำคำต่ ำสุด K044/62 01/07/2562

204 วัสดุอื่นๆ 545.00         545.00         เฉพำะเจำะจ

ง
เอเซียกำรไฟฟำ้, หจก. เอเซียกำรไฟฟำ้, หจก. รำคำต่ ำสุด K045/62 01/07/2562

205 วัสดุอื่นๆ 4,905.00      4,905.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ธนพลกำรค้ำ, ร้ำน ธนพลกำรค้ำ, ร้ำน รำคำต่ ำสุด K046/62 08/07/2562

206 วัสดุอื่นๆ 4,640.00      4,640.00      เฉพำะเจำะจ

ง
สมนกึ  ปนัเขียว, นำง สมนกึ  ปนัเขียว, นำง รำคำต่ ำสุด K047/62 19/07/2562

207 วัสดุอื่นๆ 2,393.00      2,393.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ธนพลกำรค้ำ, ร้ำน ธนพลกำรค้ำ, ร้ำน รำคำต่ ำสุด K048/62 25/07/2562

208 วัสดุไฟฟำ้ 17,120.00     17,120.00     เฉพำะเจำะจ

ง
เอเซียกำรไฟฟำ้, หจก. เอเซียกำรไฟฟำ้, หจก. รำคำต่ ำสุด S039/62 28/06/2562

209 วัสดุไฟฟำ้ 3,232.00      3,232.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ธนพลกำรค้ำ, ร้ำน ธนพลกำรค้ำ, ร้ำน รำคำต่ ำสุด S040/62 08/07/2562

210 วัสดุไฟฟำ้ 3,000.00      3,000.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ธนพลกำรค้ำ, ร้ำน ธนพลกำรค้ำ, ร้ำน รำคำต่ ำสุด S041/62 25/07/2562

211 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 179,200.00   179,200.00   เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด T067/62 02/07/2562

212 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 114,030.00   114,030.00   เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด T068/62 "

213 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 22,500.00     22,500.00     เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด T069/62 "

214 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 72,540.00     72,540.00     เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด T070/62 "

215 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 6,400.00      6,400.00      เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด T071/62 "

216 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 6,730.00      6,730.00      เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด T072/62 "

217 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 1,710.00      1,710.00      เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด T073/62 "

218 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 156,200.00   156,200.00   เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด T074/62 30/07/2562

219 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 103,680.00   103,680.00   เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด T075/62 "

220 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 12,510.00     12,510.00     เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด T076/62 "

221 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 36,270.00     36,270.00     เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด T077/62 "



222 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 2,790.00      2,790.00      เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด T078/62 "

223 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 6,400.00      6,400.00      เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด T079/62 "

224 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 1,600.00      1,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด T080/62 "

225 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 3,200.00      3,200.00      เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด U012/62 02/07/2562

226 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 12,800.00     12,800.00     เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด U013/62 30/07/2562

227 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 9,280.00      9,280.00      เฉพำะเจำะจ

ง
โกรว์ธไดแอกซ์, บจก. โกรว์ธไดแอกซ์, บจก. รำคำต่ ำสุด W010/62 04/07/2562

228 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 99,000.00     99,000.00     เฉพำะเจำะจ

ง
ทรำนสเทค, บจก. ทรำนสเทค, บจก. รำคำต่ ำสุด W011/62 25/07/2562

229 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 123,500.00   123,500.00   เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด FF045/62 02/07/2562

230 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 45,250.00     45,250.00     เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด FF046/62 "

231 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 16,300.00     16,300.00     เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด FF047/62 "

232 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 34,600.00     34,600.00     เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด FF048/62 "

233 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 32,900.00     32,900.00     เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด FF049/62 "

234 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 8,750.00      8,750.00      เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด FF050/62 "

235 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 34,400.00     34,400.00     เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด FF051/62 "

236 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 2,750.00      2,750.00      เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด FF052/62 "

237 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 1,550.00      1,550.00      เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด FF053/62 "

238 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 106,950.00   106,950.00   เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด FF054/62 30/07/2562

239 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 11,300.00     11,300.00     เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด FF055/62 "

240 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 10,400.00     10,400.00     เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด FF056/62 "

241 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 5,650.00      5,650.00      เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด FF057/62 "

242 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 19,450.00     19,450.00     เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด FF058/62 "



243 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 43,600.00     43,600.00     เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด FF059/62 "

244 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 18,050.00     18,050.00     เฉพำะเจำะจ

ง
สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. สีมำเฮลธ์แคร์, บจก. รำคำต่ ำสุด FF060/62 "

245 ครุภณัฑ์กำรแพทย์ 11,900.00     11,900.00     เฉพำะเจำะจ

ง
เอน็.เทค.ซัพพลำย เอน็.เทค.ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด AA030/62 2/07/2562

246 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน      42,600.00      42,600.00 เฉพำะเจำะจ

ง

เอช.ไอ.เอม็.แอร์คอนดิชั่นนิ่ง,บจก. เอช.ไอ.เอม็.แอร์คอนดิชั่นนิ่ง,บจก. รำคำต่ ำสุด AA031/62 "

247 ครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวิทยุ       6,200.00       6,200.00 เฉพำะเจำะจ

ง

ธนพลกำรค้ำ, ร้ำน ธนพลกำรค้ำ, ร้ำน รำคำต่ ำสุด AA032/62 "

248 ครุภณัฑ์ต่ ำกว่ำเกณฑ์       1,000.00       1,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

กลุภณัฑ์เฟอร์นเิจอร์,หจก. กลุภณัฑ์เฟอร์นเิจอร์,หจก. รำคำต่ ำสุด BB035/62 15/07/2562

249 ครุภณัฑ์ต่ ำกว่ำเกณฑ์      25,500.00      25,500.00 เฉพำะเจำะจ

ง

กลุภณัฑ์เฟอร์นเิจอร์,หจก. กลุภณัฑ์เฟอร์นเิจอร์,หจก. รำคำต่ ำสุด BB036/62 "

250 ครุภณัฑ์ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 7,280.00      7,280.00      เฉพำะเจำะจ

ง
นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป,บจก.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป,บจก. รำคำต่ ำสุด BB037/62 "

251 ครุภณัฑ์ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 15,180.00     15,180.00     เฉพำะเจำะจ

ง
นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป,บจก.นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป,บจก. รำคำต่ ำสุด BB038/62 "

252 ครุภณัฑ์ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 5,200.00      5,200.00      เฉพำะเจำะจ

ง
กลุภณัฑ์เฟอร์นเิจอร์,หจก. กลุภณัฑ์เฟอร์นเิจอร์,หจก. รำคำต่ ำสุด BB039/62 24/07/2562

253 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง4,500.00      4,500.00      เฉพำะเจำะจ

ง
มนตรี,ร้ำน มนตรี,ร้ำน รำคำต่ ำสุด DD104/62 15/07/2562

254 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 6,400.00      6,400.00      เฉพำะเจำะจ

ง
เตียงฮงสีลม,บจก. เตียวฮงสีลม,บจก. รำคำต่ ำสุด DD105/62 "

255 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 5,600.00      5,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง
เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ รำคำต่ ำสุด DD106/62 "

256 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 8,500.00      8,500.00      เฉพำะเจำะจ

ง
เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ รำคำต่ ำสุด DD107/62 "

257 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 9,500.00      9,500.00      เฉพำะเจำะจ

ง
เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ รำคำต่ ำสุด DD108/62 "

258 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 49,360.00     49,360.00     เฉพำะเจำะจ

ง
โซวิค,บจก. โซวิค,บจก. รำคำต่ ำสุด DD109/62 "

259 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 25,400.00     25,400.00     เฉพำะเจำะจ

ง
อ ีฟอร์ แอล เอม,บจก. อ ีฟอร์ แอล เอม,บจก. รำคำต่ ำสุด DD110/62 "

260 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง15,470.00     15,470.00     เฉพำะเจำะจ

ง
เบิ้มมอเตอร์แอร์,ร้ำน เบิ้มมอเตอร์แอร์,ร้ำน รำคำต่ ำสุด DD111/62 "

261 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง1,250.00      1,250.00      เฉพำะเจำะจ

ง
พ ีพ ีมอเตอร์,ร้ำน พ ีพ ีมอเตอร์,ร้ำน รำคำต่ ำสุด DD112/62 12/07/2562

262 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง37,450.00     37,450.00     เฉพำะเจำะจ

ง
ช่วยส่งเสริม(นำยสุ่ม),ร้ำน ช่วยส่งเสริม(นำยสุ่ม),ร้ำน รำคำต่ ำสุด DD113/62 24/07/2562

263 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวิทยุ 2,800.00      2,800.00      เฉพำะเจำะจ

ง
ส.อเิลคทรอนกิส์,ร้ำน ส.อเิลคทรอนกิส์,ร้ำน รำคำต่ ำสุด DD114/62 26/07/2562

264 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 1,020.00      1,020.00      เฉพำะเจำะจ

ง
เจ.ซี.เมด,บจก. เจ.ซี.เมด,บจก. รำคำต่ ำสุด DD115/62 "



265 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 3,000.00      3,000.00      เฉพำะเจำะจ

ง
เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ รำคำต่ ำสุด DD116/62 "

266 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง10,250.00     10,250.00     เฉพำะเจำะจ

ง
เบิ้มมอเตอร์แอร์,ร้ำน เบิ้มมอเตอร์แอร์,ร้ำน รำคำต่ ำสุด DD117/62 "

267 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 28,500.00     28,500.00     เฉพำะเจำะจ

ง
เจ.ซี.เมด,บจก. เจ.ซี.เมด,บจก. รำคำต่ ำสุด DD118/62 "

268 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 5,500.00      5,500.00      เฉพำะเจำะจ

ง
เจ.ซี.เมด,บจก. เจ.ซี.เมด,บจก. รำคำต่ ำสุด DD119/62 "

269 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 9,500.00      9,500.00      เฉพำะเจำะจ

ง
เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ รำคำต่ ำสุด DD120/62 "

270 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 9,506.00      9,506.00      เฉพำะเจำะจ

ง
เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ รำคำต่ ำสุด DD121/62 "

271 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 369,695.70   369,695.70   เฉพำะเจำะจ

ง
โอลิมปสั(ประเทศไทย) โอลิมปสั(ประเทศไทย) รำคำต่ ำสุด ค.152/62 8/07/2562

272 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 10,000.00     10,000.00     เฉพำะเจำะจ

ง
ทเีอน็บ ีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ทเีอน็บ ีปร้ินเตอร์เซอร์วิส รำคำต่ ำสุด ค.153/62 "

273 วัสดุกำรแพทย์ 18,000.00     18,000.00     เฉพำะเจำะจ

ง
โอลิมปสั(ประเทศไทย) โอลิมปสั(ประเทศไทย) รำคำต่ ำสุด ค.163/62 23/07/2562

274 วัสดุกำรแพทย์ 6,800.00      6,800.00      เฉพำะเจำะจ

ง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดัแมป่งิออกซิเจน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดัแมป่งิออกซิเจน รำคำต่ ำสุด N038/62 1/7/62

275 วัสดุกำรแพทย์ 13,500.00     13,500.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดัรำคำต่ ำสุด MM116/62 1/7/62

276 วัสดุกำรแพทย์ 2,800.00      2,800.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดัรำคำต่ ำสุด MM117/62 1/7/62

277 วัสดุกำรแพทย์ 14,000.00     14,000.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั แมก็ซิม อนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ำกดับริษทั แมก็ซิม อนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ำกดัรำคำต่ ำสุด MM118/62 1/7/62

278 วัสดุกำรแพทย์ 2,850.00      2,850.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เฟร์ิสท อำย เซอร์จิคัล จ ำกดั บริษทั เฟร์ิสท อำย เซอร์จิคัล จ ำกดั รำคำต่ ำสุด MM119/62 1/7/62

279 จ้ำงเตรียมเลือดและส่วนประกอบของเลือด117,980.00   117,980.00   เฉพำะเจำะจ

ง

สภำกำชำดไทย สภำกำชำดไทย รำคำต่ ำสุด LL065/62 1/7/62

280 วัสดุกำรแพทย์ 28,000.00 28,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M058/62 2/7/62

281 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์59,120.00     59,120.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ำกดั บริษทั พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ำกดั รำคำต่ ำสุด L177/62 2/7/62

282 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์98,440.00     98,440.00     เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนซีทเีมดแลปเซอร์วิสแอนด์ซัพพลำยร้ำนซีทเีมดแลปเซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด L178/62 2/7/62

283 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์99,296.00     99,296.00     เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนซีทเีมดแลปเซอร์วิสแอนด์ซัพพลำยร้ำนซีทเีมดแลปเซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด L179/62 2/7/62

284 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์99,510.00     99,510.00     เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนซีทเีมดแลปเซอร์วิสแอนด์ซัพพลำยร้ำนซีทเีมดแลปเซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด L180/62 2/7/62

285 วัสดุบริโภค 15,336.00 15,336.00 เฉพำะเจำะจ

ง

สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง รำคำต่ ำสุด I269/62 3/7/62

286 วัสดุกำรแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M059/62 5/7/62

287 วัสดุกำรแพทย์ 22,500.00     22,500.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดัรำคำต่ ำสุด MM120/62 8/7/62



288 วัสดุกำรแพทย์ 8,400.00      8,400.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดัรำคำต่ ำสุด MM121/62 8/7/62

289 วัสดุกำรแพทย์ 11,200.00     11,200.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั แมก็ซิม อนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ำกดับริษทั แมก็ซิม อนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ำกดัรำคำต่ ำสุด MM122/62 8/7/62

290 วัสดุกำรแพทย์ 2,360.00      2,360.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เฟร์ิสท อำย เซอร์จิคัล จ ำกดั บริษทั เฟร์ิสท อำย เซอร์จิคัล จ ำกดั รำคำต่ ำสุด MM123/62 8/7/62

291 วัสดุกำรแพทย์ 5,878.00 5,878.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M060/62 9/7/62

292 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 13,050.00     13,050.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ จ ำกดั บริษทั เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R059/62 9/7/62

293 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 26,400.00     26,400.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ออร์โทดอนทคิไลน ์จ ำกดั บริษทั ออร์โทดอนทคิไลน ์จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R060/62 9/7/62

294 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 6,312.00      6,312.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั นเูด้นท ์จ ำกดั บริษทั นเูด้นท ์จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R061/62 9/7/62

295 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์5,100.00      5,100.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เค.เอส.ซำยน ์กรุ๊ป จ ำกดั บริษทั เค.เอส.ซำยน ์กรุ๊ป จ ำกดั รำคำต่ ำสุด L181/62 9/7/62

296 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์15,000.00     15,000.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั คิว.เอส.อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดับริษทั คิว.เอส.อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดัรำคำต่ ำสุด L182/62 9/7/62

297 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์6,600.00      6,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอม็.พ ีเมดกรุ๊ป จ ำกดั บริษทั เอม็.พ ีเมดกรุ๊ป จ ำกดั รำคำต่ ำสุด L183/62 9/7/62

298 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์17,600.00     17,600.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั แล็บมำสเตอร์แอด๊วำนซ์ จ ำกดับริษทั แล็บมำสเตอร์แอด๊วำนซ์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด L184/62 9/7/62

299 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์27,950.00     27,950.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั คลินคิอลไดแอกโนสติกส์ จ ำกดับริษทั คลินคิอลไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด L185/62 9/7/62

300 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์17,655.00     17,655.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เมด-วัน จ ำกดั บริษทั เมด-วัน จ ำกดั รำคำต่ ำสุด L186/62 9/7/62

301 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์51,360.00     51,360.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดัรำคำต่ ำสุด L187/62 9/7/62

302 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์115,000.00   115,000.00   เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั อำร์เอน็ดี ไดแอกโนสติกส์ จ ำกดับริษทั อำร์เอน็ดี ไดแอกโนสติกส์ จ ำกดัรำคำต่ ำสุด L188/62 9/7/62

303 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์34,070.00     34,070.00     เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ไบโอมเีดีย(ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั ไบโอมเีดีย(ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด L189/62 9/7/62

304 จ้ำงตรวจส่ิงส่งตรวจ 2,650.00      2,650.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั กรุงเทพ อำร์ไอเอ แล็ป จ ำกดับริษทั กรุงเทพ อำร์ไอเอ แล็ป จ ำกดั รำคำต่ ำสุด LL070/62 10/07/62

305 จ้ำงตรวจส่ิงส่งตรวจ 106,905.00   106,905.00   เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั กรุงเทพ อำร์ไอเอ แล็ป จ ำกดับริษทั กรุงเทพ อำร์ไอเอ แล็ป จ ำกดั รำคำต่ ำสุด LL069/62 10/7/62

306 วัสดุกำรแพทย์ 9,600.00 9,600.00 เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนพ ีเอส ซัพพลำย ร้ำนพ ีเอส ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด M061/62 10/7/62

307 วัสดุบริโภค 32,597.00 32,597.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำยประยูร  ค ำชุม นำยประยูร  ค ำชุม รำคำต่ ำสุด I277/62 15/7/62

308 วัสดุบริโภค 32,110.00 32,110.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสุนนันดิ  คงต่ำย นำงสุนนันดิ  คงต่ำย รำคำต่ ำสุด I278/62 15/7/62

309 วัสดุบริโภค 6,240.00 6,240.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำงวิชชุดำ  แดงศักด์ิ นำงวิชชุดำ  แดงศักด์ิ รำคำต่ ำสุด I279/62 15/7/62

310 วัสดุบริโภค 4,980.00 4,980.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำยรังสรรค์  กนัธิยะ นำยรังสรรค์  กนัธิยะ รำคำต่ ำสุด I280/62 15/7/62



311 วัสดุบริโภค 790.00 790.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำยธีระศักด์ิ  บญุเรือนยำ นำยธีระศักด์ิ  บญุเรือนยำ รำคำต่ ำสุด I281/62 15/7/62

312 วัสดุบริโภค 3,306.00 3,306.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั บริษทั สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั รำคำต่ ำสุด I282/62 15/7/62

313 วัสดุบริโภค 16,500.00 16,500.00 เฉพำะเจำะจ

ง

สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง รำคำต่ ำสุด I283/62 18/7/62

314 จ้ำงเหมำติดต้ังชุดประตูอตัโนมติัหอ้งอบุติัเหตุและฉุกเฉิน85,600.00 85,600.00 เฉพำะเจำะจ

ง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดัแอสซัพพลำยแอนด์เซอร์วิสหำ้งหุ้นส่วนจ ำกดัแอสซัพพลำยแอนด์เซอร์วิสรำคำต่ ำสุด Y059/62 23/7/62

315 จ้ำงตรวจเพำะเล้ียงเชื้อวัณโรคและทดสอบควำมไวของเชื้อต่อยำรักษำวัณโรค5,100.00      5,100.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ส ำนกังำนปอ้งกนัควบคุมโรคที่ 1 ส ำนกังำนปอ้งกนัควบคุมโรคที่ 1 รำคำต่ ำสุด LL066/62 23/7/62

316 จ้ำงตรวจคัดกรอง TSH ทำงหอ้งปฏบิติักำร (กรณีต่ำงด้ำว/ต่ำงชำติ)2,625.00      2,625.00      เฉพำะเจำะจ

ง

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ รำคำต่ ำสุด LL067/62 23/7/62

317 จ้ำงตรวจเพำะเล้ียงเชื้อวัณโรคและทดสอบควำมไวของเชื้อต่อยำรักษำวัณโรค4,400.00      4,400.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ส ำนกังำนปอ้งกนัควบคุมโรคที่ 1 ส ำนกังำนปอ้งกนัควบคุมโรคที่ 1 รำคำต่ ำสุด LL068/62 23/7/62

318 จ้ำงซ่อมแซมประตูหอ้งผ่ำตัด 24,800.00 24,800.00 เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนสถำพรอลูมเินยีม ร้ำนสถำพรอลูมเินยีม รำคำต่ ำสุด Y060/62 24/7/62

319 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 1,070.00      1,070.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ทริปเปลิท ีอนิเตอร์เนต็ จ ำกดับริษทั ทริปเปลิท ีอนิเตอร์เนต็ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด IT056/62 31/7/62




