
 วันที่ 30 เดอืน  กันยายน พ.ศ.2562

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้ำง
 รำคำกลำง

วิธีซ้ือหรือ

จ้ำง
 รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

1 ครุภณัฑ์กำรแพทย์  6  รำยกำร ######## e-bidding

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 12/2562 7/8/62

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 12/2562 7/8/62

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)

2 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 12 รำยกำร 998,100.00   998,100.00  

e-bidding

บริษทั นอร์เทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก.บริษทั นอร์เทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป จก.

รำคำต่ ำสุด

11/2562 6/8/62

หจก.โปรซิส เอน็จิเนยีร่ิง

3 วัสดุกำรแพทย์ จ ำนวน 1 รำยกำร######### ######## e-bidding 7/2562 16/8/1962

 - ออกซิเจนเหลวทำงกำรแพทย์

บริษทั แอร์ลิขวิด(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั แอร์ลิขวิด(ประเทศไทย) จ ำกดั เท่ำรำคำกลำง

 - เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือด

อตัโนมติัชนดิพกพำ

200,000.00   200,000.00  

120,000.00  

    - เคร่ืองติดตำมกำรท ำงำน

ของหวัใจและสัญญำณชีพ

อตัโนมติั

300,000.00   300,000.00  

           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน

 โรงพยาบาลสนัปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

 - เคร่ืองควบคุมกำรใหส้ำรน้ ำ

ทำงหลอดเลือดด ำชนดิ 1 สำย

300,000.00   300,000.00  เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.เมดิคอล อีควิปเม้นท์ เซลล์ แอน 

เซอร์วิส

หจก.เมดิคอล อีควิปเม้นท์ เซลล์ แอน 

เซอร์วิส
รำคำต่ ำสุด 13/2562 16/8/1962

 - เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟำ้

หวัใจพร้อมระบบประมวลผล

ขนำดกระดำษบนัทกึแบบ 

Thermal ไมน่อ้ยกว่ำA4

120,000.00   



4 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 3,964,000.00  3,964,000.00 e-bidding

บริษทัเจ เค พ ีคลีนนิ่ง เซอร์วิสแอนด์ซัพพลำยบริษทัเจ เค พ ีคลีนนิ่ง เซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย

รำคำต่ ำสุด

3/2562 30/9/1962

5 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 18,000.00 18,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัเอน็ ท ีท ีมำร์เกต็ต้ิง บริษทัเอน็ ท ีท ีมำร์เกต็ต้ิง รำคำต่ ำสุด A283/62 19/8/62

6 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 95,700.00 95,700.00 เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป รำคำต่ ำสุด A284/62 "

7 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 10,700.00 10,700.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัทอีำร์บ ีเซอร์เมดดิกำ้ บริษทัทอีำร์บ ีเซอร์เมดดิกำ้ รำคำต่ ำสุด A286/62 "

8 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 22,000.10 22,000.10 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัอะควำสตำร์ บริษทัอะควำสตำร์ รำคำต่ ำสุด A287/62 "

9 วัสดุเภสัชกรรม 63,000.00    63,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนเชียงใหมเ่มดิคอล ร้ำนเชียงใหมเ่มดิคอล รำคำต่ ำสุด B059/62 20/8/2562

10 วัสดุเภสัชกรรม 9,000.00      9,000.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัอะควำสตำร์ บริษทัอะควำสตำร์ รำคำต่ ำสุด B061/62 "

11 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 46,080.00    46,080.00    เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนโปรเจ็ค กรุ๊ป ร้ำนโปรเจ็ค กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด E070/62 23/8/2562

12 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 1,700.00      1,700.00      เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.เชียงใหมใ่จดี หจก.เชียงใหมใ่จดี รำคำต่ ำสุด E071/62 "

13 วัสดุส ำนกังำน 30,000.00    30,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

 ร้ำนเชียงใหมเ่มดิคอล  ร้ำนเชียงใหมเ่มดิคอล รำคำต่ ำสุด D069/62 5/8/2562
14 วัสดุส ำนกังำน 80,000.00    80,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

T.W.SERVICE T.W.SERVICE รำคำต่ ำสุด D070/62 "
15 วัสดุส ำนกังำน 25,000.00    25,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนเอ.พ.ีเทรดด้ิง ร้ำนเอ.พ.ีเทรดด้ิง รำคำต่ ำสุด D071/62 "
16 วัสดุส ำนกังำน 45,000.00    45,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัโมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์,บจก. บริษทัโมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์,บจก. รำคำต่ ำสุด D077/62 14/8/2562
17 วัสดุส ำนกังำน 14,680.00    14,680.00    เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนนพคุณ ร้ำนนพคุณ รำคำต่ ำสุด D079/62 "

18 วัสดุไฟฟำ้ 9,249.00      9,249.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด S045/62 19/8/2562

19 วัสดุอื่นๆ 2,416.00      2,416.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด K052/62 19/8/2562

20 วัสดุอื่นๆ 2,660.00      2,660.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนประเสริฐศักด์ิพำนชิย์ ร้ำนประเสริฐศักด์ิพำนชิย์ รำคำต่ ำสุด K053/62 26/8/2562

21 วัสดุกอ่สร้ำง-ประปำ 4,656.00      4,656.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด J025/62 19/8/2562

22 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 9,630.00 9,630.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัดีเคเอสเอช บริษทัดีเคเอสเอช รำคำต่ ำสุด A276/62 "
23 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 22,392.96 22,392.96 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัดีเคเอสเอช บริษทัดีเคเอสเอช รำคำต่ ำสุด A277/62 "
24 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 37,450.00 37,450.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัดีเคเอสเอช บริษทัดีเคเอสเอช รำคำต่ ำสุด A278/62 "

25 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 16,500.00 16,500.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัแอมเบสพลัส บริษทัแอมเบสพลัส รำคำต่ ำสุด A285/62 "

26 วัสดุเภสัชกรรม 800.00         800.00        เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.อนิสทรูเมน้ทแ์ล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ทแ์ล็ป รำคำต่ ำสุด B056/62 "

27 วัสดุเภสัชกรรม 3,250.00      3,250.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนเชียงใหมเ่ลเบิ้ล ร้ำนเชียงใหมเ่ลเบิ้ล รำคำต่ ำสุด B062/62 23/8/2562

28 วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 92,000.00    92,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัรัตนำแอพ็แพเร็ล แคร์ บริษทัรัตนำแอพ็แพเร็ล แคร์ รำคำต่ ำสุด H004/62 6/8/2562

mailto:ร้านเชียงใหม่@เลเบิ้ล
mailto:ร้านเชียงใหม่@เลเบิ้ล


29 วัสดุส ำนกังำน 58,000.00    58,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนเชียงใหมเ่มดิคอล ร้ำนเชียงใหมเ่มดิคอล รำคำต่ ำสุด D078/62 23/8/2562
30 วัสดุส ำนกังำน 16,000.00    16,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนเชียงใหมเ่มดิคอล ร้ำนเชียงใหมเ่มดิคอล รำคำต่ ำสุด D080/62 "
31 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 160,000.00   160,000.00  เฉพำะเจำะจ

ง

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

32 จ้ำงซ่อมแซมลิฟทตึ์กสุภทัโท 10,593.00 10,593.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ซิกมำ่ เอลิเวอตอร์  (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั

บริษทั ซิกมำ่ เอลิเวอตอร์  (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด Y048/62 31/5/62
33 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 14,550.00    14,550.00    เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.เมดิคอลอคีวีปเมน้ท ์เซลล์แอนด์

เซอร์วิส

หจก.เมดิคอลอคีวีปเมน้ท ์เซลล์แอนด์

เซอร์วิส

รำคำต่ ำสุด DD102/62 24/6/62
34 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำลิฟท(์ชนดิ

ไมร่วมอะไหล่)

12,911.33 12,911.33 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ไพโอเนยีร์ลิฟทแ์อนด์เครน บริษทั ไพโอเนยีร์ลิฟทแ์อนด์เครน รำคำต่ ำสุด Y055/62 4/6/62
35 ครุภณัฑ์ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 15,180.00    15,180.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทันอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป บริษทันอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด BB038/62 15/7/62

36 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 25,400.00    25,400.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัอ ีฟอร์ แอล เอม บริษทัอ ีฟอร์ แอล เอม รำคำต่ ำสุด DD110/62 "

37 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 1,020.00      1,020.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัเจ.ซี.เมด บริษทัเจ.ซี.เมด รำคำต่ ำสุด DD115/62 "

38 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 3,000.00      3,000.00      เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ หจก.เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ รำคำต่ ำสุด DD116/62 "

39 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 5,500.00      5,500.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัเจ.ซี.เมด บริษทัเจ.ซี.เมด รำคำต่ ำสุด DD119/62 "

40 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 9,500.00      9,500.00      เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ หจก.เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ รำคำต่ ำสุด DD120/62 "

41 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 15,000.00    15,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัเวอร์โก แอค็เซสเซอร่ี,บจก. บริษทัเวอร์โก แอค็เซสเซอร่ี,บจก. รำคำต่ ำสุด DD122/62 1/8/2562

42 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 42,370.00    42,370.00    เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.เมดิคอลอคีวิปเมน้ทฯ์ หจก.เมดิคอลอคีวิปเมน้ทฯ์ รำคำต่ ำสุด DD124/62 1/8/2562

43 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 24,400.00    24,400.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัสยำมเดนท์ บริษทัสยำมเดนท์ รำคำต่ ำสุด DD126/62 8/8/2562

44 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 15,220.00    15,220.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัเอม็มเีนน้ท์ บริษทัเอม็มเีนน้ท์ รำคำต่ ำสุด DD127/62 8/8/2563

45 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 4,000.00      4,000.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัเวอร์โก แอค็เซสเซอร่ี บริษทัเวอร์โก แอค็เซสเซอร่ี รำคำต่ ำสุด DD129/62 21/8/2565

46 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 6,955.00      6,955.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัเค.ซี.แอสซิสต์ บริษทัเค.ซี.แอสซิสต์ รำคำต่ ำสุด DD130/62 21/8/2566

47 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 9,300.00      9,300.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัเจ.ซี.เมด บริษทัเจ.ซี.เมด รำคำต่ ำสุด DD130/62 28/8/2567

48 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 533.93         533.93        เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัแอดวำนซ์ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ำกดับริษทัแอดวำนซ์ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ำกดัรำคำต่ ำสุด IT057/62 26/7/62
49 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 820.00         820.00        เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั รำคำต่ ำสุด IT058/62 26/7/62
50 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 8,774.00      8,774.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ทโีอท ี(มหำชน) จ ำกดั บริษทั ทโีอท ี(มหำชน) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด IT059/62 26/7/62
51 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 1,284.00      1,284.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บ. ทโีอท ี(มหำชน) จ ำกดั บ. ทโีอท ี(มหำชน) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด IT060/62 26/7/62
52 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำน

ในต ำแหนง่พยำบำลวิชำชีพฃ

31,920.00    31,920.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวศิริมงคล  สิงหง์ำม นำงสำวศิริมงคล  สิงหง์ำม รำคำต่ ำสุด 85/2562 31/7/62

53 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำน

ในต ำแหนง่พยำบำลวิชำชีพฃ

31,920.00    31,920.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวอำภำ  จันทนำอรรพนิท์ นำงสำวอำภำ  จันทนำอรรพนิท์ รำคำต่ ำสุด 86/2562 31/7/62
54 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำน

ในต ำแหนง่พยำบำลวิชำชีพฃ

31,920.00    31,920.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวนวพร  วรรณประสิทธิ์ นำงสำวนวพร  วรรณประสิทธิ์ รำคำต่ ำสุด 87/2562 31/7/62



55 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำน

ในต ำแหนง่ พนกังำน

13,104.00    13,104.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวสิรีธร  มปีอ้ นำงสำวสิรีธร  มปีอ้ รำคำต่ ำสุด 88/2562 31/7/62
56 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำน

ในต ำแหนง่ พนกังำนซักฟอก

13,104.00    13,104.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำยวิกรณ์  นำมเปง็ นำยวิกรณ์  นำมเปง็ รำคำต่ ำสุด 89/2562 31/7/62
57 วัสดุกำรแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัศูนย์กำรได้ยินดีเมด จ ำกดั บริษทัศูนย์กำรได้ยินดีเมด จ ำกดั รำคำต่ ำสุด P013/62 1/8/62
58 วัสดุกำรแพทย์ 84,000.00 84,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอเอม็ซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ จ ำกดั บริษทั เอเอม็ซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด P014/62 1/8/62
59 วัสดุกำรแพทย์ 40,215.00 40,215.00 เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนพ ีเอส ซัพพลำย ร้ำนพ ีเอส ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด M067/62 9/8/62

60 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 R062/62 13/8/62
61 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 5,090.00      5,090.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดัรำคำต่ ำสุด R063/62 13/8/62
62 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 37,000.00    37,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอม็มเีนน้ซ์ จ ำกดั บริษทั เอม็มเีนน้ซ์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R064/62 13/8/62
63 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 8,100.00      8,100.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอส ดี เอส เคอร์ จ ำกดั บริษทั เอส ดี เอส เคอร์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R065/62 13/8/62
64 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 18,110.00    18,110.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R066/62 13/8/62
65 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 17,740.00    17,740.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ จ ำกดั บริษทั เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R067/62 13/8/62
66 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 8,100.00      8,100.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ำกดั บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R068/62 13/8/62

67 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 19,980.00    19,980.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ทนัตสยำม จ ำกดั บริษทั ทนัตสยำม จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R069/62 13/8/62
68 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 18,654.38    18,654.38    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดัรำคำต่ ำสุด R070/62 13/8/62
69 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 43,540.00    43,540.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอส ดี เอส เคอร์ จ ำกดั บริษทั เอส ดี เอส เคอร์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R071/62 13/8/62
70 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 18,100.00    18,100.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1998) จ ำกดั บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช (1998) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R072/62 13/8/62
71 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 27,427.00 27,427.00 เฉพำะเจำะจ

ง

สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง รำคำต่ ำสุด O057/62 20/8/62
72 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 5,290.80      5,290.80      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดัรำคำต่ ำสุด R073/62 23/8/62
73 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 32,970.00    32,970.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ชูมติร1967 จ ำกดั บริษทั ชูมติร1967 จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R074/62 23/8/62

74 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 6,102.00      6,102.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั วี อำร์ พ ีเด้นท ์จ ำกดั บริษทั วี อำร์ พ ีเด้นท ์จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R075/62 23/8/62
75 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 24,630.00    24,630.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ไดรว์ เด็นทั่ล อนิคคอร์ปอเรชั่น จ ำกดับริษทั ไดรว์ เด็นทั่ล อนิคคอร์ปอเรชั่น จ ำกดัรำคำต่ ำสุด R076/62 23/8/62
76 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 2,300.00      2,300.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ จ ำกดั บริษทั เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R077/62 23/8/62
77 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 30,360.00    30,360.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ออร์โทดอนทคิไลน ์จ ำกดั บริษทั ออร์โทดอนทคิไลน ์จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R078/62 23/8/62

78 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่หมอนวดแผนไทย

16,200.00    16,200.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงมณฑำ  สุธรรมซำว นำงมณฑำ  สุธรรมซำว รำคำต่ ำสุด 51/2562 23/8/62



79 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่หมอนวดแผนไทย

16,170.00    16,170.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงประภำศรี  แกว้เขียว นำงประภำศรี  แกว้เขียว รำคำต่ ำสุด 53/2562 23/8/62

80 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่หมอนวดแผนไทย

16,200.00    16,200.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงวิมลพรรณ์  ชัยยำศรี นำงวิมลพรรณ์  ชัยยำศรี รำคำต่ ำสุด 54/2562 23/8/62

81 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่หมอนวดแผนไทย

16,230.00    16,230.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงธันยสิทธิ ์ วงศ์ใหญ่ นำงธันยสิทธิ ์ วงศ์ใหญ่ รำคำต่ ำสุด 55/2562 23/8/62

82 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่แพทย์แผนจีน

16,620.00    16,620.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำยธนำ  อนิทร์แจ่ม นำยธนำ  อนิทร์แจ่ม รำคำต่ ำสุด 56/2562 23/8/62

83 วัสดุบริโภค 68,052.00 68,052.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บริษทั ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด I300/62 30/8/62
84 วัสดุบริโภค 33,478.00 33,478.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำยประยูร  ค ำชุม นำยประยูร  ค ำชุม รำคำต่ ำสุด I301/62 30/8/62
85 วัสดุบริโภค 29,885.00 29,885.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำยสุนนันดิ  คงต่ำย นำยสุนนันดิ  คงต่ำย รำคำต่ ำสุด I302/62 30/8/62
86 วัสดุบริโภค 6,435.00 6,435.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำยวิชชุดำ  แดงศักด์ิ นำยวิชชุดำ  แดงศักด์ิ รำคำต่ ำสุด I303/62 30/8/62
87 วัสดุบริโภค 7,060.00 7,060.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำยรังสรรค์  กนัธิยะ นำยรังสรรค์  กนัธิยะ รำคำต่ ำสุด I304/62 30/8/62

88 วัสดุบริโภค 625.00 625.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำยธีระศักด์ิ  บญุเรือนยำ นำยธีระศักด์ิ  บญุเรือนยำ รำคำต่ ำสุด I305/62 30/8/62
89 วัสดุบริโภค 3,813.00 3,813.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั บริษทั สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั รำคำต่ ำสุด I306/62 30/8/62
90 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 1,070.00      1,070.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ทริปเปลิท ีอนิเตอร์เนต็ จ ำกดั บริษทั ทริปเปลิท ีอนิเตอร์เนต็ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด IT063/62 30/8/62
91 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 533.93         533.93        เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั แอดวำนซ์ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ำกดับริษทั แอดวำนซ์ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ำกดัรำคำต่ ำสุด IT064/62 30/8/62

92 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 820.00         820.00        เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั รำคำต่ ำสุด IT065/62 30/8/62

93 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 8,774.00      8,774.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั. ทโีอท ีจ ำกดั  (มหำชน)  บริษทั. ทโีอท ีจ ำกดั  (มหำชน)  รำคำต่ ำสุด IT066/62 30/8/62

94 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 1,284.00      1,284.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ทโีอท ีจ ำกดั  (มหำชน)  บริษทั ทโีอท ีจ ำกดั  (มหำชน)  รำคำต่ ำสุด IT067/62 30/8/62

95 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 29,079.00 29,079.00 เฉพำะเจำะจ

ง

สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง รำคำต่ ำสุด O058/62 30/8/62

96 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พยำบำลวิชำชีพ

15,960.00    15,960.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวณัฐชยำ  ใจบญุนอก นำงสำวณัฐชยำ  ใจบญุนอก รำคำต่ ำสุด 90/2562 30/8/62

97 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พยำบำลวิชำชีพ

15,960.00    15,960.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวจิรณีย์  เกษตรสุขใจ นำงสำวจิรณีย์  เกษตรสุขใจ รำคำต่ ำสุด 91/2562 30/8/62



98 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พยำบำลวิชำชีพ

15,960.00    15,960.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวพนชักร  สอนสำ นำงสำวพนชักร  สอนสำ รำคำต่ ำสุด 92/2562 30/8/62

99 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พยำบำลวิชำชีพ

15,960.00    15,960.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำววิศำรัตน ์ ใจกลำงดุก นำงสำววิศำรัตน ์ ใจกลำงดุก รำคำต่ ำสุด 93/2562 30/8/62

100 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พยำบำลวิชำชีพ

15,960.00    15,960.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวกฤษณำ  กนัยำนนั นำงสำวกฤษณำ  กนัยำนนั รำคำต่ ำสุด 94/2562 30/8/62

101 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พยำบำลวิชำชีพ

15,960.00    15,960.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวเกสร  ปนัใจ นำงสำวเกสร  ปนัใจ รำคำต่ ำสุด 95/2562 30/8/62

102 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พยำบำลวิชำชีพ

15,960.00    15,960.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวสิรินนัท ์ จันทร์ดง นำงสำวสิรินนัท ์ จันทร์ดง รำคำต่ ำสุด 96/2562 30/8/62

103 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พนกังำนช่วยเหลือ

คนไข้

6,552.00      6,552.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวกรรณิกำร์  วรรณทยั นำงสำวกรรณิกำร์  วรรณทยั รำคำต่ ำสุด 97/2562 30/8/62

104 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พนกังำนประกอบ

อำหำร

6,552.00      6,552.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวสมหญิง  นำพรม นำงสำวสมหญิง  นำพรม รำคำต่ ำสุด 98/2562 30/8/62

105 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พนกังำนประกอบ

อำหำร

6,552.00      6,552.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวแอนจำรีย์  วงค์เมอืงใจ นำงสำวแอนจำรีย์  วงค์เมอืงใจ รำคำต่ ำสุด 99/2562 30/8/62

106 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 88,640.00 88,640.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัเมดิทอป. บริษทัเมดิทอป. รำคำต่ ำสุด A288/62 3/9/62

107 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 980.00 980.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัสยำมแมค็โคร บริษทัสยำมแมค็โคร รำคำต่ ำสุด A289/62 2/9/62

108 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 37,000.00 37,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัซิลลิคฟำร์มำ่ บริษทัซิลลิคฟำร์มำ่ รำคำต่ ำสุด A291/62 9/9/62

109 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 19,046.00 19,046.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัโอเร็ก เทรดด้ิง บริษทัโอเร็ก เทรดด้ิง รำคำต่ ำสุด A292/62 "

110 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 11,760.00 11,760.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัไทยกอ๊ส บริษทัไทยกอ๊ส รำคำต่ ำสุด A293/62 "

111 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 11,877.00 11,877.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษ ทซิลลิคฟำร์มำ่ บริษ ทซิลลิคฟำร์มำ่ รำคำต่ ำสุด A294/62 "

112 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 49,271.00 49,271.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทับเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี บริษทับเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี รำคำต่ ำสุด A296/62 "

113 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 48,000.00 48,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัไซเอนซ์ เมด บริษทัไซเอนซ์ เมด รำคำต่ ำสุด A297/62 "

114 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 8,239.00 8,239.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัดีเคเอสเอช บริษทัดีเคเอสเอช รำคำต่ ำสุด A299/62 "

115 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 13,482.00 13,482.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บ.ดีเคเอสเอช, บจก. บ.ดีเคเอสเอช, บจก. รำคำต่ ำสุด A300/62 "



116 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 36,000.00 36,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัไทยกอ๊ส บริษทัไทยกอ๊ส รำคำต่ ำสุด A301/62 "

117 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 11,000.00 11,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ หจก.เมดิคอลอคีวิปเมน้ท ์ฯ รำคำต่ ำสุด A302/62 "

118 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 26,800.00 26,800.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัเค.เค.ภณัฑ์ มำร์เกต็ต้ิง บริษทัเค.เค.ภณัฑ์ มำร์เกต็ต้ิง รำคำต่ ำสุด A303/62 "

119 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 62,470.00 62,470.00 เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.เจริญทรัพย์ เทรดด้ิง หจก.เจริญทรัพย์ เทรดด้ิง รำคำต่ ำสุด A304/62 "

120 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 17,690.31 17,690.31 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษ ทจอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน บริษ ทจอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน รำคำต่ ำสุด A305/62 "

121 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 51,360.00 51,360.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัดีเคเอสเอช บริษทัดีเคเอสเอช รำคำต่ ำสุด A306/62 11/9/62

122 วัสดุเภสัชกรรม 84,000.00    84,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัออีอนเมด บริษทัออีอนเมด รำคำต่ ำสุด B063/62 3/9/62

123 วัสดุเภสัชกรรม 12,000.00    12,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัเทคโนเมดิคัล บริษทัเทคโนเมดิคัล รำคำต่ ำสุด B065/62 "

124 วัสดุเภสัชกรรม 60,000.00    60,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัซิลลิคฟำร์มำ่ บริษทัซิลลิคฟำร์มำ่ รำคำต่ ำสุด B066/62 "

125 วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 17,750.00    17,750.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัรัตนำแอพ็แพเร็ล แคร์ บริษทัรัตนำแอพ็แพเร็ล แคร์ รำคำต่ ำสุด H006/62 2/9/62

126 วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 63,000.00    63,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัรัตนำแอพ็แพเร็ล แคร์ บริษทัรัตนำแอพ็แพเร็ล แคร์ รำคำต่ ำสุด H007/62 18/9/62

127 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 50,500.00    50,500.00    เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนเอ.พ ีเทรดด้ิง ร้ำนเอ.พ ีเทรดด้ิง รำคำต่ ำสุด E072/62 3/9/62

128 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 600.00         600.00        เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัสยำมแมค็โคร บริษทัสยำมแมค็โคร รำคำต่ ำสุด E073/62 2/9/62

129 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 2,030.00      2,030.00      เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.เปำ่เปำ, หจก. หจก.เปำ่เปำ, หจก. รำคำต่ ำสุด E074/62 11/9/62

130 วัสดุคอมพวิเตอร์ 19,200.00    19,200.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัอนิเตอร์คอมพวิเตอร์เซอร์วิสฯ บริษทัอนิเตอร์คอมพวิเตอร์เซอร์วิสฯ รำคำต่ ำสุด F025/62 3/9/62

131 วัสดุคอมพวิเตอร์ 26,100.00    26,100.00    เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนทศันศิ์ริคอมพวิเตอร์ ร้ำนทศันศิ์ริคอมพวิเตอร์ รำคำต่ ำสุด F026/62 "

132 วัสดุส ำนกังำน 8,557.00      8,557.00      เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.เปำ่เปำ หจก.เปำ่เปำ รำคำต่ ำสุด D081/62 11/9/62

133 วัสดุไฟฟำ้ 9,705.00      9,705.00      เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.เปำ่เปำ หจก.เปำ่เปำ รำคำต่ ำสุด G014/62 11/9/62

134 วัสดุกอ่สร้ำง-ประปำ 2,575.00      2,575.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด J027/62 2/9/62

135 วัสดุกอ่สร้ำง-ประปำ 3,393.00      3,393.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด J028/62 12/9/62

136 วัสดุอื่นๆ 2,756.00      2,756.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด K054/62 2/9/62

137 วัสดุอื่นๆ 6,357.00      6,357.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด K055/62 "

138 วัสดุอื่นๆ 700.00         700.00        เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทันอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป บริษทันอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด K056/62 12/9/62

139 วัสดุอื่นๆ 1,790.00      1,790.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทันอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป บริษทันอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด K057/62 "

140 วัสดุอื่นๆ 6,250.00      6,250.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัเอเซียกำรไฟฟำ้ บริษทัเอเซียกำรไฟฟำ้ รำคำต่ ำสุด K058/62 30/8/62

141 วัสดุอื่นๆ 9,081.00      9,081.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด K059/62 12/9/62



142 วัสดุอื่นๆ 5,203.00      5,203.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด K060/62 "

143 วัสดุไฟฟำ้ 1,686.00      1,686.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด S046/62 2/9/62

144 วัสดุไฟฟำ้ 18,810.00    18,810.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัเอเซียกำรไฟฟำ้ บริษทัเอเซียกำรไฟฟำ้ รำคำต่ ำสุด S047/62 30/8/62

145 วัสดุไฟฟำ้ 2,200.00      2,200.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัเอเซียกำรไฟฟำ้ บริษทัเอเซียกำรไฟฟำ้ รำคำต่ ำสุด S048/62 10/9/62

146 วัสดุไฟฟำ้ 3,480.00      3,480.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัเอเซียกำรไฟฟำ้ บริษทัเอเซียกำรไฟฟำ้ รำคำต่ ำสุด S049/62 12/9/62

147 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 136,000.00   136,000.00  เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T081/62 9/9/62

148 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 8,000.00      8,000.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T082/62 "

149 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 60,615.00    60,615.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T083/62 "

150 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 19,980.00    19,980.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T084/62 "

151 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 87,210.00    87,210.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T085/62 "

152 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 6,930.00      6,930.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T086/62 "

153 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 2,790.00      2,790.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T087/62 "

154 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 1,600.00      1,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T088/62 "

155 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 9,600.00      9,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด U015/62 "

156 เอกซเรย์ดิจิตอล 99,000.00    99,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัทรำนสเทค บริษทัทรำนสเทค รำคำต่ ำสุด W013/62 18/9/62

157 เอกซเรย์ดิจิตอล 99,000.00    99,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัทรำนสเทค บริษทัทรำนสเทค รำคำต่ ำสุด W014/62 19/9/62

158 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 147,400.00   147,400.00  เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด FF062/62 9/9/62

159 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 17,200.00    17,200.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด FF063/62 "

160 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 13,100.00    13,100.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด FF064/62 "

161 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 46,750.00    46,750.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด FF065/62 "

162 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 39,800.00    39,800.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด FF066/62 "

163 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 1,550.00      1,550.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ บริษทัสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด FF061/62 "

164 ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ์ 330.00         330.00        เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนต.เกษตรยนต์ ร้ำนต.เกษตรยนต์ รำคำต่ ำสุด DD132/62 12/9/62

165 ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,400.00      1,400.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนมนตรี ร้ำนมนตรี รำคำต่ ำสุด DD133/62 "

166 ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนว.ีอำร์.เทคนคิซำวด์ ร้ำนว.ีอำร์.เทคนคิซำวด์ รำคำต่ ำสุด DD134/62 "

167 ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ์ 6,500.00 6,500.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัเบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีณัฑ์บริษทัเบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีณัฑ์รำคำต่ ำสุด DD135/62 "



168 ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ์ 6,750.00 6,750.00 เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนทเีอน็บ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส,ร้ำน ร้ำนทเีอน็บ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส,ร้ำน รำคำต่ ำสุด DD136/62 "

169 ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ์ 3,940.92 3,940.92 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัโตโยต้ำ เชียงใหม่ บริษทัโตโยต้ำ เชียงใหม่ รำคำต่ ำสุด DD137/62 9/9/62

170 ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ์ 34,642.59 34,642.59 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัเอชดีเจ มอเตอร์ บริษทัเอชดีเจ มอเตอร์ รำคำต่ ำสุด DD138/62 24/9/62

171 ครุภณัฑ์ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 4,500.00      4,500.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทันอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป บริษทันอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด BB041/62 11/9/62

172 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 12,060.00 12,060.00 เฉพำะเจำะจ

ง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั รัตนำ แอลพจีี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั รัตนำ แอลพจีี รำคำต่ ำสุด O059/62 2/9/62

173 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 24,120.00 24,120.00 เฉพำะเจำะจ

ง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั รัตนำ แอลพจีี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั รัตนำ แอลพจีี รำคำต่ ำสุด O060/62 2/9/62

174 วัสดุกำรแพทย์ 24,400.00 24,400.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M079/62 3/9/62

175 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ (ทนัตกรรม) 4,400.00      4,400.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R079/62 4/9/62

176 วัสดุกำรแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอเอม็ซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ จ ำกดั บริษทั เอเอม็ซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด P015/62 6/9/62

177 วัสดุกำรแพทย์ 92,000.00 92,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ศูนย์กำรได้ยินดีเมด จ ำกดั บริษทั ศูนย์กำรได้ยินดีเมด จ ำกดั รำคำต่ ำสุด P016/62 6/9/62

178 วัสดุกำรแพทย์ 95,000.00 95,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ออดิเมด จ ำกดั บริษทั ออดิเมด จ ำกดั รำคำต่ ำสุด P017/62 6/9/62

179 วัสดุกำรแพทย์ 82,700.00 82,700.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั มำรุ่งโรจน ์จ ำกดั บริษทั มำรุ่งโรจน ์จ ำกดั รำคำต่ ำสุด P018/62 6/9/62

180 วัสดุกำรแพทย์ 81,000.00    81,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอยีร์โทน จ ำกดั บริษทั เอยีร์โทน จ ำกดั รำคำต่ ำสุด P019/62 6/9/62

181 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 

(วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์

39,200.00    39,200.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ำกดั บริษทั พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ำกดั รำคำต่ ำสุด L203/62 6/9/62

182 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 

(วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์

98,440.00    98,440.00    เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนซีทเีมดแลปเซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย ร้ำนซีทเีมดแลปเซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด L204/62 6/9/62

183 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 

(วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์

99,510.00    99,510.00    เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนซีทเีมดแลปเซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย ร้ำนซีทเีมดแลปเซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด L205/62 6/9/62

184 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 

(วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์

99,296.00    99,296.00    เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนซีทเีมดแลปเซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย ร้ำนซีทเีมดแลปเซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด L206/62 6/9/62

185 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 

(วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์

8,050.00      8,050.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั คลินคิอลไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั บริษทั คลินคิอลไดแอกโนสติกส์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด L207/62 6/9/62

186 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 

(วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์

14,101.00    14,101.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั แล็บมำสเตอร์แอด๊วำนซ์ จ ำกดั บริษทั แล็บมำสเตอร์แอด๊วำนซ์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด L208/62 6/9/62

187 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 

(วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์

45,000.00    45,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั คิว.เอส.อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั บริษทั คิว.เอส.อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดัรำคำต่ ำสุด L209/62 6/9/62

188 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 

(วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์

4,280.00      4,280.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บริษทั ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด L210/62 6/9/62

189 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 

(วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์

10,250.00    10,250.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เออซีีเฮลธ์แคร์ จ ำกดั บริษทั เออซีีเฮลธ์แคร์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด L211/62 6/9/62

190 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 

(วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์

4,125.00      4,125.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ซีเมดิค จ ำกดั บริษทั ซีเมดิค จ ำกดั รำคำต่ ำสุด L212/62 6/9/62
191 จ้ำงท ำประกนัภยัตำม

พระรำชบญัญัติฯ

555.00 555.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั วิริยะประกนัภยั จ ำกดั บริษทั วิริยะประกนัภยั จ ำกดั รำคำต่ ำสุด Y077/62 9/9/62
192 จ้ำงตรวจวิเครำะหท์ำง

หอ้งปฏบิติักำร

17,500.00    17,500.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั บำงกอก ไซโตเจเนติกซ์ จ ำกดั บริษทั บำงกอก ไซโตเจเนติกซ์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด LL081/62 9/9/62

193 จ้ำงตรวจวิเครำะหท์ำง

หอ้งปฏบิติักำร

1,600.00      1,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ศูนย์บริกำรเทคนคิกำรแพทย์ ศูนย์บริกำรเทคนคิกำรแพทย์ รำคำต่ ำสุด LL082/62 9/9/62



194 จ้ำงตรวจวิเครำะหท์ำง

หอ้งปฏบิติักำร

800.00         800.00        เฉพำะเจำะจ

ง

ศูนย์บริกำรเทคนคิกำรแพทย์ ศูนย์บริกำรเทคนคิกำรแพทย์ รำคำต่ ำสุด LL083/62 9/9/62

195 จ้ำงเตรียมเลือดและ

ส่วนประกอบของเลือด

135,640.00   135,640.00  เฉพำะเจำะจ

ง

สภำกำชำด สภำกำชำด รำคำต่ ำสุด LL084/62 9/9/62

196 ค่ำตรวจเพำะเล้ียงเชื้อวัณโรค

และทดสอบควำมไวของเชื้อ

8,400.00      8,400.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ส ำนกังำนปอ้งกนัควบคุมโรคที่ 1 ส ำนกังำนปอ้งกนัควบคุมโรคที่ 1 รำคำต่ ำสุด LL085/62 9/9/62
197 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 1,710.00      1,710.00      เฉพำะเจำะจ

ง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เปำ่เปำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เปำ่เปำ รำคำต่ ำสุด ค.180/62 10/9/62

198 วัสดุอื่นๆ 780.00         780.00        เฉพำะเจำะจ

ง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เปำ่เปำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เปำ่เปำ รำคำต่ ำสุด ค.181/62 10/9/62

199 วัสดุส ำนกังำน 320.00         320.00        เฉพำะเจำะจ

ง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เปำ่เปำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เปำ่เปำ รำคำต่ ำสุด ค.182/62 10/9/62

200 วัสดุบริโภค 1,209.00      1,209.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั บริษทั สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั รำคำต่ ำสุด ค.183/62 10/9/62

201 วัสดุบริโภค 2,535.00      2,535.00      เฉพำะเจำะจ

ง

สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง รำคำต่ ำสุด ค.184/62 10/9/62

202 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 360.00         360.00        เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอน็ เอม็ มเิดีย จ ำกดั บริษทั เอน็ เอม็ มเิดีย จ ำกดั รำคำต่ ำสุด ค.185/62 10/9/62

203 วัสดุส ำนกังำน 800.00         800.00        เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนสันปำ่ตองกรอบรูป ร้ำนสันปำ่ตองกรอบรูป รำคำต่ ำสุด ค.186/62 10/9/62

204 จ้ำงท ำคู่มอืประกอบกำรอบรม 1,205.00      1,205.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนธนชัพร ร้ำนธนชัพร รำคำต่ ำสุด ค.187/62 10/9/62

205 วัสดุส ำนกังำน 500.00         500.00        เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนสันปำ่ตองกรอบรูป ร้ำนสันปำ่ตองกรอบรูป รำคำต่ ำสุด ค.188/62 10/9/62

206 จ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำร

อบรม

2,550.00      2,550.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนธนชัพร ร้ำนธนชัพร รำคำต่ ำสุด ค.189/62 10/9/62

207 วัสดุอิ่นๆ 3,420.00      3,420.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยบญุศรี  พำลมลู นำยบญุศรี  พำลมลู รำคำต่ ำสุด ค.190/62 10/9/62
208 จ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำร

อบรม

2,850.00      2,850.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนธนชัพร ร้ำนธนชัพร รำคำต่ ำสุด ค.191/62 10/9/62

209 จ้ำงถ่ำยเอกสำรแบบฟอร์มคัด

กรองผู้ปว่ยเบื้องต้น

3,250.00      3,250.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนธนชัพร ร้ำนธนชัพร รำคำต่ ำสุด ค.192/62 10/9/62
210 วัสดุบริโภค 5,900.00 5,900.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั แมคนนีำ่ฟำร์ม จ ำกดั บริษทั แมคนนีำ่ฟำร์ม จ ำกดั รำคำต่ ำสุด I309/62 10/9/62

211 วัสดุบริโภค 7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บริษทั ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด I310/62 10/9/62

212 จ้ำงผลิตส่ือประชำสัมพนัธ์ 37,845.00    37,845.00    เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนนดิโฆษณำ ร้ำนนดิโฆษณำ รำคำต่ ำสุด ค.195/62 12/9/62

213 วัสดุบริโภค 960.00 960.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั มำ - จัสมนิ จ ำกดั บริษทั มำ - จัสมนิ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด I311/62 12/9/62

214 วัสดุบริโภค 24,750.00 24,750.00 เฉพำะเจำะจ

ง

สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง รำคำต่ ำสุด I312/62 12/9/62

215 จ้ำงท ำรูปเล่มสรุปผลกำร

ด ำเนนิงำนโครงกำร

400.00         400.00        เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนธนชัพร ร้ำนธนชัพร รำคำต่ ำสุด ค.194/62 13/9/62
216 วัสดุกำรแพทย์ 5,839.00 5,839.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M080/62 13/9/62

217 วัสดุกำรแพทย์ 1,710.00 1,710.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M081/62 13/9/62

218 วัสดุกำรแพทย์ 34,999.00 34,999.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดัรำคำต่ ำสุด M082/62 13/9/62

219 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 

(วิทยำศำสตร์และกำรแพทย)์

40,000.00    40,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ำกดั บริษทั พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ำกดั รำคำต่ ำสุด L213/62 13/9/62



220 วัสดุบริโภค 31,345.00 31,345.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำยประยูร  ค ำชุม นำยประยูร  ค ำชุม รำคำต่ ำสุด I313/62 13/9/62

221 วัสดุบริโภค 30,075.00 30,075.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำยสุนนันดิ  คงต่ำย นำยสุนนันดิ  คงต่ำย รำคำต่ ำสุด I314/62 13/9/62

222 วัสดุบริโภค 5,965.00 5,965.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำยวิชชุดำ  แดงศักด์ิ นำยวิชชุดำ  แดงศักด์ิ รำคำต่ ำสุด I315/62 13/9/62

223 วัสดุบริโภค 5,925.00 5,925.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำยรังสรรค์  กนัธิยะ นำยรังสรรค์  กนัธิยะ รำคำต่ ำสุด I316/62 13/9/62

224 วัสดุบริโภค 640.00 640.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำยธีระศักด์ิ  บญุเรือนยำ นำยธีระศักด์ิ  บญุเรือนยำ รำคำต่ ำสุด I317/62 13/9/62

225 วัสดุบริโภค 3,906.00 3,906.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั บริษทั สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั รำคำต่ ำสุด I318/62 13/9/62

226 จ้ำงตรวจวิเครำะหท์ำง

หอ้งปฏบิติักำร

3,600.00      3,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ศูนย์บริกำรเทคนคิกำรแพทย์ ศูนย์บริกำรเทคนคิกำรแพทย์ รำคำต่ ำสุด LL086/62 13/9/62
227 จ้ำงตรวจวิเครำะหท์ำง

หอ้งปฏบิติักำร

4,000.00      4,000.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ศูนย์บริกำรเทคนคิกำรแพทย์ ศูนย์บริกำรเทคนคิกำรแพทย์ รำคำต่ ำสุด LL087/62 13/9/62

228 จ้ำงตรวจส่ิงส่งตรวจ 114,923.00   114,923.00  เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั กรุงเทพ อำร์ไอเอ แล็ป จ ำกดั บริษทั กรุงเทพ อำร์ไอเอ แล็ป จ ำกดั รำคำต่ ำสุด LL088/62 13/9/62

229 จ้ำงตรวจวิเครำะหท์ำง

หอ้งปฏบิติักำร

10,000.00    10,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั บำงกอก ไซโตเจเนติกซ์ จ ำกดั บริษทั บำงกอก ไซโตเจเนติกซ์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด LL089/62 13/9/62

230 ค่ำชดเชยกำรตรวจคัดกรอง 

TSH ทำงหอ้งปฏบิติักำร 

3,625.00      3,625.00      เฉพำะเจำะจ

ง

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ รำคำต่ ำสุด LL090/62 13/9/62
231 วัสดุกำรแพทย์ 13,500.00    13,500.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดัรำคำต่ ำสุด MM137/62 16/9/62

232 วัสดุกำรแพทย์ 19,600.00    19,600.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดัรำคำต่ ำสุด MM138/62 16/9/62

233 วัสดุกำรแพทย์ 22,400.00    22,400.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั แมก็ซิม อนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ำกดับริษทั แมก็ซิม อนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ำกดัรำคำต่ ำสุด MM139/62 16/9/62

234 วัสดุกำรแพทย์ 19,774.00 19,774.00 เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนพ ีเอส ซัพพลำย ร้ำนพ ีเอส ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด M078/62 16/9/62

235 วัสดุกำรแพทย์ 100,000.00   100,000.00  เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ศูนย์กำรได้ยินดีเมด จ ำกดั บริษทั ศูนย์กำรได้ยินดีเมด จ ำกดั รำคำต่ ำสุด P020/62 16/9/62

236 วัสดุกำรแพทย์ 87,500.00    87,500.00    เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั ออดิเมด จ ำกดั บริษทั ออดิเมด จ ำกดั รำคำต่ ำสุด P021/62 16/9/62

237 วัสดุบริโภค 16,860.00 16,860.00 เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนโชคอดุมทรัพย์ ร้ำนโชคอดุมทรัพย์ รำคำต่ ำสุด I319/62 17/9/62

238 วัสดุส ำนกังำน 2,992.00      2,992.00      เฉพำะเจำะจ

ง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เปำ่เปำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เปำ่เปำ รำคำต่ ำสุด ค.196/62 18/9/62

239 วัสดุส ำนกังำน 1,989.00      1,989.00      เฉพำะเจำะจ

ง

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เปำ่เปำ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เปำ่เปำ รำคำต่ ำสุด ค.197/62 18/9/62

240 วัสดุกำรแพทย์ 5,839.00 5,839.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M083/62 18/9/62

241 วัสดุกำรแพทย์ 5,839.00 5,839.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M084/62 18/9/62

242 วัสดุกำรแพทย์ 1,200.00 1,200.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M085/62 18/9/62

243 จ้ำงเหมำซ่อมแซมประตู 26,000.00 26,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนสถำพรอลูมเินยีม ร้ำนสถำพรอลูมเินยีม รำคำต่ ำสุด Y078/62 19/9/62

244 วัสดุกำรแพทย์ 5,839.00 5,839.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M086/62 23/9/62

245 วัสดุกำรแพทย์ 5,839.00 5,839.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M087/62 24/9/62



246 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 1,070.00      1,070.00      เฉพำะเจำะจ

ง

บริษทัทริปเปลิท ีอนิเตอร์เนต็ จ ำกดั บริษทัทริปเปลิท ีอนิเตอร์เนต็ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด IT068/62 25/9/62

247 จ้ำงเหมำโดยสำรไมป่ระจ ำทำง 1,000.00      1,000.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยอนชุิต  ยิ่งประเสริฐ นำยอนชุิต  ยิ่งประเสริฐ รำคำต่ ำสุด ค.198/62 25/9/62

248 จ้ำงเหมำโดยสำรไมป่ระจ ำทำง 1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

นำยสงวน  ยิ่งประเสริฐ นำยสงวน  ยิ่งประเสริฐ รำคำต่ ำสุด ค.199/62 25/9/62

249 จ้ำงเหมำโดยสำรไมป่ระจ ำทำง 1,000.00      1,000.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยสุพล  เต๋จ๊ะ นำยสุพล  เต๋จ๊ะ รำคำต่ ำสุด ค.200/62 25/9/62

250 จ้ำงสอบเทยีบเคร่ืองมอืทำง

หอ้งปฏบิติักำร

103,939.80   103,939.80  เฉพำะเจำะจ

ง

อตุสำหกรรมพฒันำมลูนธิิ อตุสำหกรรมพฒันำมลูนธิิ รำคำต่ ำสุด ค.204/62 26/9/62

251 จ้ำงท ำรูปเล่มสรุปผลกำร

ด ำเนนิงำนโครงกำร

400.00         400.00        เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนธนชัพร ร้ำนธนชัพร รำคำต่ ำสุด ค.205/62 26/9/62
252 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนนดิโฆษณำ ร้ำนนดิโฆษณำ รำคำต่ ำสุด EE012/62 30/9/62
253 ค่ำบริกำรทดสอบทำง

หอ้งปฏบิติักำร

3,000.00      3,000.00      เฉพำะเจำะจ

ง

ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ที่ 1 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ที่ 1 รำคำต่ ำสุด LL091/62 30/9/62


























