
 วันที่ 31 เดอืน  ตลุาคม พ.ศ.2562

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง

วิธีซ้ือหรือ

จ้ำง

 รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

1 จ้ำงเหมำบริกำรฟอกไต ########## ##########

e-bidding
 บ. เอส เอม็ ซี ดั (ประเทศไทย) 

จ ำกดั

 บ. เอส เอม็ ซี ดั (ประเทศไทย)

 จ ำกดั
รำคำต่ ำสุด 2/2562 9/4/1962

2 วัสดุกำรแพทย์ จ ำนวน 1 รำยกำร1,237,500.00 1,237,500.00 e-bidding บ. แอร์ลิขวิด(ประเทศไทย) จ ำกดั บ. แอร์ลิขวิด(ประเทศไทย) จ ำกดัเทำ่รำคำกลำง 7/2562 16/8/1962

 - ออกซิเจนเหลวทำงกำรแพทย์

ครุภณัฑ์กำรแพทย์

4 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด3,964,000.00   3,964,000.00   e-bidding บ.เจ เค พ ีคลีนนิ่ง เซอร์วิสแอนด์ซัพพลำยบ.เจ เค พ ีคลีนนิ่ง เซอร์วิสแอนด์ซัพพลำยรำคำต่ ำสุด 3/2562 30/09/62

5 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 64,800.00 64,800.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ.เมดิทอป บ.เมดิทอป รำคำต่ ำสุด A280/62 06/08/62

6 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 16,500.00 16,500.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ.แอมเบสพลัส บ.แอมเบสพลัส รำคำต่ ำสุด A285/62 "

7 วัสดุเภสัชกรรม 800.00          800.00          เฉพำะเจำะจ

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

8 วัสดุเภสัชกรรม 71,500.00      71,500.00      เฉพำะเจำะจ

ง
บ.ออีอนเมด บ.ออีอนเมด รำคำต่ ำสุด B057/62 06/08/62

9 วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 30,000.00      30,000.00      เฉพำะเจำะจ

ง
บ.โพสเฮลธ์แคร์ บ.โพสเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด H005/62 23/08/62

10 วัสดุไฟฟำ้ 1,290.00       1,290.00       เฉพำะเจำะจ

ง
ร้ำนนพคุณ ร้ำนนพคุณ รำคำต่ ำสุด G013/62 23/08/62

11 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำลิฟท์

(ชนดิไมร่วมอะไหล่)

12,911.33 12,911.33 เฉพำะเจำะจ

ง

บ. ไพโอเนยีร์ลิฟทแ์อนด์เครน บ. ไพโอเนยีร์ลิฟทแ์อนด์เครน รำคำต่ ำสุด Y055/62 3/6/62

           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน

      โรงพยาบาลสนัปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

เลขที่และวันที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

 - เคร่ืองควบคุมกำรให้

สำรน้ ำทำงหลอดเลือดด ำ

ชนดิ 1 สำย

300,000.00    300,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.เมดิคอล อคีวิปเมน้ท ์เซลล์

 แอน เซอร์วิส

รำคำต่ ำสุด 13/2562 16/8/1962

3

หจก.เมดิคอล อคีวิปเมน้ท ์เซลล์

 แอน เซอร์วิส



12 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 1,020.00       1,020.00       เฉพำะเจำะจ

ง
บ.เจ.ซี.เมด บ.เจ.ซี.เมด รำคำต่ ำสุด DD115/62 26/07/62

13 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 4,000.00       4,000.00       เฉพำะเจำะจ

ง
บ.เวอร์โก แอค็เซสเซอร่ี บ.เวอร์โก แอค็เซสเซอร่ี รำคำต่ ำสุด DD129/62 21/08/62

14 วัสดุกำรแพทย์ 40,215.00 40,215.00 เฉพำะเจำะจ

ง

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

15 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 533.93          533.93          เฉพำะเจำะจ

ง
บ. แอดวำนซ์ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ำกดับ. แอดวำนซ์ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ำกดัรำคำต่ ำสุด IT064/62 30/08/62

16 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 820.00          820.00          เฉพำะเจำะจ

ง
บ. กสท โทรคมนำคม จ ำกดั บ. กสท โทรคมนำคม จ ำกดั รำคำต่ ำสุด IT065/62 30/08/62

17 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 8,774.00       8,774.00       เฉพำะเจำะจ

ง
บ. ทโีอท ีจ ำกดั  (มหำชน)  บ. ทโีอท ีจ ำกดั  (มหำชน)  รำคำต่ ำสุด IT066/62 30/08/62

18 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 1,284.00       1,284.00       เฉพำะเจำะจ

ง
บ. ทโีอท ีจ ำกดั  (มหำชน)  บ. ทโีอท ีจ ำกดั  (มหำชน)  รำคำต่ ำสุด IT067/62 30/08/62

19 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พยำบำลวิชำชีพ

15,960.00      15,960.00      เฉพำะเจำะจ

ง

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

20 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พยำบำลวิชำชีพ

15,960.00      15,960.00      เฉพำะเจำะจ

ง

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

21 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พยำบำลวิชำชีพ

15,960.00      15,960.00      เฉพำะเจำะจ

ง

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

22 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พยำบำลวิชำชีพ

15,960.00      15,960.00      เฉพำะเจำะจ

ง

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

23 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พยำบำลวิชำชีพ

15,960.00      15,960.00      เฉพำะเจำะจ

ง

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

24 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พยำบำลวิชำชีพ

15,960.00      15,960.00      เฉพำะเจำะจ

ง

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

25 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พยำบำลวิชำชีพ

15,960.00      15,960.00      เฉพำะเจำะจ

ง

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

26 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พนกังำน

ช่วยเหลือคนไข้

6,552.00       6,552.00       เฉพำะเจำะจ

ง

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

27 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พนกังำน

ประกอบอำหำร

6,552.00       6,552.00       เฉพำะเจำะจ

ง

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



28 จ้ำงเหมำปฏบิติังำนใน

ต ำแหนง่พนกังำน

ประกอบอำหำร

6,552.00       6,552.00       เฉพำะเจำะจ

ง

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

29 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 120,213.00 120,213.00 เฉพำะเจำะจ

ง
หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป รำคำต่ ำสุด A290/62 06/09/62

30 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 19,046.00 19,046.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ.โอเร็ก เทรดด้ิง บ.โอเร็ก เทรดด้ิง รำคำต่ ำสุด A292/62 "

31 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 11,760.00 11,760.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ.ไทยกอ๊ส บ.ไทยกอ๊ส รำคำต่ ำสุด A293/62 "

32 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 11,877.00 11,877.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ.ซิลลิคฟำร์มำ่ บ.ซิลลิคฟำร์มำ่ รำคำต่ ำสุด A294/62 "

33 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 11,150.00 11,150.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ.วีอำร์ ซัพพอร์ต บ.วีอำร์ ซัพพอร์ต รำคำต่ ำสุด A295/62 "

34 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 49,271.00 49,271.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ.บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี บ.บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี รำคำต่ ำสุด A296/62 "

35 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 48,000.00 48,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ.ไซเอนซ์ เมด บ.ไซเอนซ์ เมด รำคำต่ ำสุด A297/62 "

36 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 11,200.00 11,200.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ.โกร๊ธ ซัพพลำย บ.โกร๊ธ ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด A298/62 "

37 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 8,239.00 8,239.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช รำคำต่ ำสุด A299/62 "

38 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 13,482.00 13,482.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช รำคำต่ ำสุด A300/62 "

39 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 36,000.00 36,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ.ไทยกอ๊ส บ.ไทยกอ๊ส รำคำต่ ำสุด A301/62 "

40 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 26,800.00 26,800.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ.เค.เค.ภณัฑ์ มำร์เกต็ต้ิง บ.เค.เค.ภณัฑ์ มำร์เกต็ต้ิง รำคำต่ ำสุด A303/62 "

41 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 51,360.00 51,360.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช รำคำต่ ำสุด A306/62 11/09/62

42 วัสดุเภสัชกรรม 84,000.00      84,000.00      เฉพำะเจำะจ

ง
บ.ออีอนเมด บ.ออีอนเมด รำคำต่ ำสุด B063/62 03/09/62

43 วัสดุเภสัชกรรม 29,746.00      29,746.00      เฉพำะเจำะจ

ง
บ.เค.เอม็ อนิโนเวท บ.เค.เอม็ อนิโนเวท รำคำต่ ำสุด B064/62 06/09/62

44 วัสดุเภสัชกรรม 4,800.00       4,800.00       เฉพำะเจำะจ

ง
หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป รำคำต่ ำสุด B067/62 "

45 วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 63,000.00      63,000.00      เฉพำะเจำะจ

ง
บ.รัตนำแอพ็แพเร็ล แคร์ บ.รัตนำแอพ็แพเร็ล แคร์ รำคำต่ ำสุด H007/62 18/09/62

46 วัสดุอื่นๆ 700.00          700.00          เฉพำะเจำะจ

ง
บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด K056/62 12/09/62

47 วัสดุอื่นๆ 1,790.00       1,790.00       เฉพำะเจำะจ

ง
บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด K057/62 "

48 เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีณัฑ์,บจก.6,500.00 6,500.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ.เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีณัฑ์บ.เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมภีณัฑ์รำคำต่ ำสุด

DD135/6

2
"

49 ทเีอน็บ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส,ร้ำน 6,750.00 6,750.00 เฉพำะเจำะจ

ง
ร้ำนทเีอน็บ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส ร้ำนทเีอน็บ ีปร้ินเตอร์ เซอร์วิส รำคำต่ ำสุด

DD136/6

2
"



50 นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป 4,500.00       4,500.00       เฉพำะเจำะจ

ง
บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป บ.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด

BB041/6

2
11/9/62

51 วัสดุกำรแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ. เอเอม็ซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ จ ำกดั บ. เอเอม็ซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ จ ำกดัรำคำต่ ำสุด P015/62 6/9/62

52 วัสดุกำรแพทย์ 92,000.00 92,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ. ศูนย์กำรได้ยินดีเมด จ ำกดั บ. ศูนย์กำรได้ยินดีเมด จ ำกดั รำคำต่ ำสุด P016/62 6/9/62

53 วัสดุกำรแพทย์ 82,700.00 82,700.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ. มำรุ่งโรจน ์จ ำกดั บ. มำรุ่งโรจน ์จ ำกดั รำคำต่ ำสุด P018/62 6/9/62

54 วัสดุบริโภค 7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ. ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ. ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด I310/62 10/9/62

55 วัสดุบริโภค 960.00 960.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ. มำ - จัสมนิ จ ำกดั บ. มำ - จัสมนิ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด I311/62 12/9/62

56 วัสดุบริโภค 5,900.00 5,900.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ. แมคนนีำ่ฟำร์ม จ ำกดั บ. แมคนนีำ่ฟำร์ม จ ำกดั รำคำต่ ำสุด I309/62 11/09/62

57 วัสดุกำรแพทย์ 19,774.00 19,774.00 เฉพำะเจำะจ

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

58 วัสดุกำรแพทย์ 100,000.00    100,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง
บ. ศูนย์กำรได้ยินดีเมด จ ำกดั บ. ศูนย์กำรได้ยินดีเมด จ ำกดั รำคำต่ ำสุด P020/62 16/9/62

59 วัสดุกำรแพทย์ 87,500.00      87,500.00      เฉพำะเจำะจ

ง
บ. ออดิเมด จ ำกดั บ. ออดิเมด จ ำกดั รำคำต่ ำสุด P021/62 16/9/62

60 จ้ำงเหมำซ่อมแซมประตู 26,000.00 26,000.00 เฉพำะเจำะจ

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

61 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ 1,070.00       1,070.00       เฉพำะเจำะจ

ง
บ. ทริปเปลิท ีอนิเตอร์เนต็ จ ำกดั บริษทัทริปเปลิท ีอนิเตอร์เนต็ จ ำกดัรำคำต่ ำสุด IT068/62 25/9/62

62 จ้ำงสอบเทยีบเคร่ืองมอื

ทำงหอ้งปฏบิติักำร

103,939.80    103,939.80    เฉพำะเจำะจ

ง

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

63 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

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

64 ค่ำบริกำรทดสอบทำง

หอ้งปฏบิติักำร

3,000.00       3,000.00       เฉพำะเจำะจ

ง

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

65 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 67,410.00 67,410.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช รำคำต่ ำสุด A001/63 08/10/62
66 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 108,600.00 108,600.00 เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป รำคำต่ ำสุด A002/63 16/10/62
67 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 106,080.00 106,080.00 เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.เอน็ เทค ซัพพลำย หจก.เอน็ เทค ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด A003/63 "

68 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 17,548.00 17,548.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บ.ซิลลิ ฟำร์มำ่ บ.ซิลลิ ฟำร์มำ่ รำคำต่ ำสุด A004/63 "
69 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 46,331.00 46,331.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บ.โอเรกซ์ เทรดด้ิง บ.โอเรกซ์ เทรดด้ิง รำคำต่ ำสุด A005/63 "
70 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 14,220.00 14,220.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บ.บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี บ.บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี รำคำต่ ำสุด A006/63 "

71 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 39,000.00 39,000.00

เฉพำะเจำะจ

ง บ.เอน็.ท.ีท ีมำร์เกต็ต้ิง บ.เอน็.ท.ีท ีมำร์เกต็ต้ิง

รำคำต่ ำสุด
A007/63 "
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เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 6,960.00 6,960.00

เฉพำะเจำะจ

ง บ.พพีเีอส ฮอสปติอล บ.พพีเีอส ฮอสปติอล

รำคำต่ ำสุด
A008/63 "

73 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 8,200.00 8,200.00

เฉพำะเจำะจ

ง บ.เอเชีย เมดิคอล บ.เอเชีย เมดิคอล

รำคำต่ ำสุด
A010/63 "

74 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 36,000.00 36,000.00

เฉพำะเจำะจ

ง บ.เอน็.ท.ีท ีมำร์เกต็ต้ิง บ.เอน็.ท.ีท ีมำร์เกต็ต้ิง

รำคำต่ ำสุด
A011/63 "

75 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 57,970.00 57,970.00

เฉพำะเจำะจ

ง หจก.เจริญทรัพย์ เทรดด้ิง หจก.เจริญทรัพย์ เทรดด้ิง

รำคำต่ ำสุด
A012/63 "

76

เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 9,000.00 9,000.00

เฉพำะเจำะจ

ง บ.โกร๊ธ ซัพพลำย เมดิคอล บ.โกร๊ธ ซัพพลำย เมดิคอล

รำคำต่ ำสุด
A013/63 "

77 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 45,000.00 45,000.00

เฉพำะเจำะจ

ง บ.เอม็มเีนน้ทอ์นิเตอร์เนชั่นแนล บ.เอม็มเีนน้ทอ์นิเตอร์เนชั่นแนล

รำคำต่ ำสุด
A014/63 "

78 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 55,300.00 55,300.00

เฉพำะเจำะจ

ง บ.โอเรกซ์ เทรดด้ิง บ.โอเรกซ์ เทรดด้ิง

รำคำต่ ำสุด
A015/63 "

79 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 36,380.00 36,380.00

เฉพำะเจำะจ

ง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช

รำคำต่ ำสุด
A016/63 "

80

เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 16,500.00 16,500.00

เฉพำะเจำะจ

ง บ.บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี บ.บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี

รำคำต่ ำสุด
A017/63 "

81 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 35,268.00 35,268.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช รำคำต่ ำสุด A018/63 28/10/62

82 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 17,034.40 17,034.40

เฉพำะเจำะจ

ง บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์

รำคำต่ ำสุด
A019/63 "

83 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 26,750.00 26,750.00

เฉพำะเจำะจ

ง บ.โอเรกซ์ เทรดด้ิง บ.โอเรกซ์ เทรดด้ิง

รำคำต่ ำสุด
A020/63 "
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เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 48,150.00 48,150.00

เฉพำะเจำะจ

ง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช

รำคำต่ ำสุด
A021/63 "

85 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 17,120.00 17,120.00

เฉพำะเจำะจ

ง บ.ซิลลิ ฟำร์มำ่ บ.ซิลลิ ฟำร์มำ่

รำคำต่ ำสุด
A022/63 "

86 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 7,200.00 7,200.00

เฉพำะเจำะจ

ง บ.เอฟ.ซี.พ ีจ ำกดั บ.เอฟ.ซี.พ ีจ ำกดั

รำคำต่ ำสุด
A023/63 "

87 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 15,300.00 15,300.00

เฉพำะเจำะจ

ง หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป

รำคำต่ ำสุด
A024/63 "

88

เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 16,500.00 16,500.00

เฉพำะเจำะจ

ง บ.เจ เอส วิชั่น จ ำกดั บ.เจ เอส วิชั่น จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด
A025/63 "

89 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 59,920.00 59,920.00

เฉพำะเจำะจ

ง  หจก.วงษน์สิำ  หจก.วงษน์สิำ

รำคำต่ ำสุด
A026/63 "

90 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 11,400.00 11,400.00

เฉพำะเจำะจ

ง บ.เค เค ภณัฑ์ มำร์เกต็ต้ิง บ.เค เค ภณัฑ์ มำร์เกต็ต้ิง

รำคำต่ ำสุด
A027/63 "

91 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 14,220.00 14,220.00

เฉพำะเจำะจ

ง หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป

รำคำต่ ำสุด
A028/63 "

92

เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 15,400.00 15,400.00

เฉพำะเจำะจ

ง บ.อสีโก ้ จ ำกดั บ.อสีโก ้ จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด
A029/63 "

93 วัสดุเภสัชกรรม
16,000.00 16,000.00

เฉพำะเจำะจ

ง
บ.โพส เฮลท ์แคร์ จ ำกดั บ.โพส เฮลท ์แคร์ จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด
B001/63 08/10/62

94 วัสดุเภสัชกรรม 60,000.00 60,000.00

เฉพำะเจำะจ

ง บ.ดีเคเอสเอช จ ำกดั บ.ดีเคเอสเอช จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด
B002/63 28/10/62

95 วัสดุเอกซเรย์
21,000.00 21,000.00

เฉพำะเจำะจ

ง
บ. อำร์เอก็ซ์  จ ำกดั บ. อำร์เอก็ซ์  จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด
C001/63 28/10/62
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วัสดุงำนบำ้นงำนครัว
      10,740.00       10,740.00

เฉพำะเจำะจ

ง
ร้ำนโชคอดุมทรัพย์ ร้ำนโชคอดุมทรัพย์

รำคำต่ ำสุด
E001/63 15/10/62

97 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 16,000.00      16,000.00      

เฉพำะเจำะจ

ง ร้ำนโปรเจ็ค กรุ๊ป, ร้ำน ร้ำนโปรเจ็ค กรุ๊ป, ร้ำน

รำคำต่ ำสุด
E002/63

"

98 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 10,500.00      10,500.00      

เฉพำะเจำะจ

ง ร้ำนเอ.พ ีเทรดด้ิง ร้ำนเอ.พ ีเทรดด้ิง

รำคำต่ ำสุด
E003/63

"

99 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 62,381.00      62,381.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บ.เอก็โคเคม จ ำกดั บ.เอก็โคเคม จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด
E004/63

"

100

วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 1,920.00       1,920.00       

เฉพำะเจำะจ

ง ร้ำนโปรเจ็ค กรุ๊ป ร้ำนโปรเจ็ค กรุ๊ป

รำคำต่ ำสุด
E005/63

"

101 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 10,755.00      10,755.00      

เฉพำะเจำะจ

ง หจก.เปำ่เปำ หจก.เปำ่เปำ

รำคำต่ ำสุด
E006/63

10/10/62

102 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 2,760.00       2,760.00       

เฉพำะเจำะจ

ง ร้ำนสุมนิทร์จักสำน ร้ำนสุมนิทร์จักสำน

รำคำต่ ำสุด
E007/63

"

103 วัสดุคอมพวิเตอร์
      26,760.00       26,760.00

เฉพำะเจำะจ

ง
ร้ำนทเีอน็บ ีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้ำนทเีอน็บ ีปร้ินเตอร์เซอร์วิส

รำคำต่ ำสุด
F001/63 15/10/62

104 วัสดุส ำนกังำน       45,000.00       45,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ 

จ ำกดั

บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ 

จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด D001/63 15/10/62

105 วัสดุส ำนกังำน 80,000.00      80,000.00      

เฉพำะเจำะจ

ง ร้ำนท ีดับบวิ เซอร์วิส ร้ำนท ีดับบวิ เซอร์วิส

รำคำต่ ำสุด
D002/63 "

106 วัสดุส ำนกังำน 6,000.00       6,000.00       

เฉพำะเจำะจ

ง ร่ำนเชียงใหม ่แอนด์ เลเบิ้ล ร่ำนเชียงใหม ่แอนด์ เลเบิ้ล

รำคำต่ ำสุด
D003/63 "

107 วัสดุส ำนกังำน 36,000.00      36,000.00      

เฉพำะเจำะจ

ง ร้ำนเชียงใหม ่เมดิคอล ร้ำนเชียงใหม ่เมดิคอล

รำคำต่ ำสุด
D004/63 "



108

วัสดุส ำนกังำน 1,200.00       1,200.00       

เฉพำะเจำะจ

ง ร้ำนตุ๊กตำบล๊อค ร้ำนตุ๊กตำบล๊อค

รำคำต่ ำสุด

D005/63
"

109 วัสดุส ำนกังำน 19,392.00      19,392.00      

เฉพำะเจำะจ

ง หจก.เปำ่เปำ หจก.เปำ่เปำ

รำคำต่ ำสุด

D006/63
10/10/62

110 วัสดุไฟฟำ้ 6,400.00       6,400.00       

เฉพำะเจำะจ

ง
หจก.เปำ่เปำ หจก.เปำ่เปำ

รำคำต่ ำสุด
G001/63 10/10/62

111 วัสดุบริโภค
       2,036.00        2,036.00

เฉพำะเจำะจ

ง บ.สยำมแมค็โคร จ ำกดั บ.สยำมแมค็โคร จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด
SS001/63 14/10/62

112

วัสดุบริโภค 13,965.00      13,965.00      

เฉพำะเจำะจ

ง ร้ำนโชคอดุมทรัพย,์ ร้ำน ร้ำนโชคอดุมทรัพย,์ ร้ำน

รำคำต่ ำสุด

SS002/63 18/10/62

113 วัสดุบริโภค 13,471.00      13,471.00      

เฉพำะเจำะจ

ง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง

รำคำต่ ำสุด

SS003/63 17/10/62

114 ค่ำเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 134,370.00    134,370.00    

เฉพำะเจำะจ

ง บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

T001/63 22/10/62

115 ค่ำเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 157,800.00    157,800.00    

เฉพำะเจำะจ

ง บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

T002/63 "

116

ค่ำเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 37,530.00      37,530.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

T003/63 "

117 ค่ำเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 9,600.00       9,600.00       

เฉพำะเจำะจ

ง บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

T004/63 "

118 ค่ำเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 5,400.00       5,400.00       

เฉพำะเจำะจ

ง บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

T005/63 "

119 ค่ำเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 24,860.00      24,860.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

T006/63 "



120

ค่ำเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 2,700.00       2,700.00       

เฉพำะเจำะจ

ง บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

T007/63 "

121 ค่ำเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 21,000.00      21,000.00      

เฉพำะเจำะจ

ง ศูนย์บริกำรเทคนคิกำรแพทย์คลินกิศูนย์บริกำรเทคนคิกำรแพทย์คลินกิ

รำคำต่ ำสุด

U001/63 08/10/62

122 ค่ำเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 12,800.00      12,800.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

U002/63 22/10/62

123 ค่ำเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 99,000.00      99,000.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

W001/63 15/10/62

124

ค่ำเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 136,800.00    136,800.00    

เฉพำะเจำะจ

ง บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

FF001/63 22/10/62

125 ค่ำเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 22,850.00      22,850.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

FF002/63 "

126 ค่ำเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 14,700.00      14,700.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

FF003/63 "

127 ค่ำเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 26,800.00      26,800.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

FF004/63 "

128

ค่ำเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 40,400.00      40,400.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

FF005/63 "

129 ค่ำเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 31,000.00      31,000.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

FF006/63 "

130 ค่ำเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 3,400.00       3,400.00       

เฉพำะเจำะจ

ง บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั บ.สีมำเฮลธ์แคร์ จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

FF007/63 "

131 ค่ำซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง1,362.11 1,362.11 เฉพำะเจำะจ

ง

บ.โตโยต้ำ เชียงใหม ่จ ำกดั บ.โตโยต้ำ เชียงใหม ่จ ำกดั รำคำต่ ำสุด DD001/6

3

8/10/62

132 ค่ำซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง520.00 520.00 เฉพำะเจำะจ

ง

บ. ทพกติยำงยนต์ จ ำกดั บ. ทพกติยำงยนต์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด DD002/6

3

16/10/62



133 ค่ำซ่อมครุภณัฑ์อื่นๆ 1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำน ต.เกษตรยนต์ ร้ำน ต.เกษตรยนต์ รำคำต่ ำสุด DD003/6

3

22/10/62

134 ค่ำซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 200.00 200.00 เฉพำะเจำะจ

ง

ร้ำนทเีอน็บ ีปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้ำนทเีอน็บ ีปร้ินเตอร์เซอร์วิส รำคำต่ ำสุด DD004/6

3

"

135 ค่ำซ่อมครุภณัฑ์ส ำนกังำน 12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ.เอช.ไอ.เอ็ม.แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จ ำกดับ.เอช.ไอ.เอ็ม.แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จ ำกดัรำคำต่ ำสุด DD005/6

3

29/10/62
136 ค่ำซ่อมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจ

ง
บ.เมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิสบ.เมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิสรำคำต่ ำสุด DD006/6

3

"

137 วัสดุส ำนกังำน
          631.00           631.00

เฉพำะเจำะจ

ง
หจก. เปำ่เปำ หจก. เปำ่เปำ

รำคำต่ ำสุด

ค.001/63
4/10/62

138 วัสดุส ำนกังำน
1,565.00       1,565.00       

เฉพำะเจำะจ

ง
หจก. เปำ่เปำ หจก. เปำ่เปำ

รำคำต่ ำสุด

ค.002/63 4/10/62

139 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ        5,914.00        5,914.00 เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป รำคำต่ ำสุด
ค.003/63 9/10/62

140 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ

(วิทยำศำสตร์และ

กำรแพทย์)

    343,949.36     343,949.36 เฉพำะเจำะจ

ง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ำกดั

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด ค.004/63 10/10/62

141

เวชภณัฑ์มใิช่ยำ

(วิทยำศำสตร์และ

กำรแพทย์)

6,386.90       6,386.90       เฉพำะเจำะจ

ง

หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป รำคำต่ ำสุด ค.005/63 16/10/62

142 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ 27,300.00      27,300.00      

เฉพำะเจำะจ

ง
หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป

รำคำต่ ำสุด

ค.006/63 16/10/62

143 เวชภณัฑ์มใิช่ยำ
9,120.00       9,120.00       

เฉพำะเจำะจ

ง บ. ดีซีเอส ออริกำ จ ำกดั บริษทั ดีซีเอส ออริกำ จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

ค.007/63 16/10/62

144

เวชภณัฑ์มใิช่ยำ
6,300.00       6,300.00       

เฉพำะเจำะจ

ง องค์กำรเภสัชกรรม (ภำคเหนอื) องค์กำรเภสัชกรรม (ภำคเหนอื)

รำคำต่ ำสุด

ค.008/63 16/10/62

145 วัสดุส ำนกังำน
1,330.00       1,330.00       

เฉพำะเจำะจ

ง
หจก. เปำ่เปำ หจก. เปำ่เปำ

รำคำต่ ำสุด

ค.012/63 28/10/62



146 วัสดุกำรแพทย์ 7,000.00       7,000.00       

เฉพำะเจำะจ

ง หจก.แมป่งิออ๊กซิเจน หจก.แมป่งิออ๊กซิเจน

รำคำต่ ำสุด

N003/63 1/10/62

147 วัสดุกำรแพทย์ 3,380.00       3,380.00       

เฉพำะเจำะจ

ง หจก.แมป่งิออ๊กซิเจน หจก.แมป่งิออ๊กซิเจน

รำคำต่ ำสุด

N004/63 1/10/62

148

วัสดุกำรแพทย์ 27,000.00      27,000.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดับ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

MM001/63 1/10/62

149 วัสดุกำรแพทย์ 2,800.00       2,800.00       

เฉพำะเจำะจ

ง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดับ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

MM002/63 1/10/62

150 วัสดุกำรแพทย์ 25,200.00      25,200.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บ. แมก็ซิม อนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ำกดับ. แมก็ซิม อนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

MM003/63 1/10/62

151 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 30,267.00      30,267.00      

เฉพำะเจำะจ

ง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง สหกรณ์กำรเกษตรสันปำ่ตอง

รำคำต่ ำสุด

O003/63 1/10/62

152

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 24,120.00      24,120.00      

เฉพำะเจำะจ

ง หจก. รัตนำ แอลพจีี หจก. รัตนำ แอลพจีี

รำคำต่ ำสุด

O004/63 1/10/62

153 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 11,135.00      11,135.00      

เฉพำะเจำะจ

ง หจก. รัตนำ แอลพจีี หจก. รัตนำ แอลพจีี

รำคำต่ ำสุด

O005/63 1/10/62

154 วัสดุบริโภค 16,163.00      16,163.00      

เฉพำะเจำะจ

ง นำยประยูร  ค ำชุม นำยประยูร  ค ำชุม

รำคำต่ ำสุด

I001/63 1/10/62

155 วัสดุบริโภค 15,675.00      15,675.00      

เฉพำะเจำะจ

ง นำงสุนนันดิ  คงต่ำย นำงสุนนันดิ  คงต่ำย

รำคำต่ ำสุด

I002/63 1/10/62

156

วัสดุบริโภค 3,060.00       3,060.00       

เฉพำะเจำะจ

ง นำงวิชชุดำ  คงศักด์ิ นำงวิชชุดำ  คงศักด์ิ

รำคำต่ ำสุด

I003/63 1/10/62

157 วัสดุบริโภค 3,670.00       3,670.00       

เฉพำะเจำะจ

ง นำยรังสรรค์  กนัธิยะ นำยรังสรรค์  กนัธิยะ

รำคำต่ ำสุด

I004/63 1/10/62



158 วัสดุบริโภค 890.00          890.00          

เฉพำะเจำะจ

ง นำยธีระศักด์ิ  บญุเรือนยำ นำยธีระศักด์ิ  บญุเรือนยำ

รำคำต่ ำสุด

I005/63 1/10/62

159 วัสดุบริโภค 1,860.00       1,860.00       

เฉพำะเจำะจ

ง บ. สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั บ. สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

I006/63 1/10/62

160

จ้ำงส่งสัญญำณ

อนิเตอร์เนต็ ประจ ำเดือน 

ตุลำคม 2562

533.93          533.93          เฉพำะเจำะจ

ง

บ. แอดวำนซ์ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ำกดับ. แอดวำนซ์ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ ำกดัรำคำต่ ำสุด IT001/63 1/10/62

161

จ้ำงส่งสัญญำณ

อนิเตอร์เนต็ ประจ ำเดือน 

ตุลำคม 2562

820.00          820.00          เฉพำะเจำะจ

ง

บ. กสท โทรคมนำคม จ ำกดั บ. กสท โทรคมนำคม จ ำกดั รำคำต่ ำสุด IT002/63 1/10/62

162

จ้ำงส่งสัญญำณ

อนิเตอร์เนต็ ประจ ำเดือน 

ตุลำคม 2562

8,774.00       8,774.00       เฉพำะเจำะจ

ง

บ. ทโีอท ีจ ำกดั (มหำชน)  บ. ทโีอท ีจ ำกดั (มหำชน)  รำคำต่ ำสุด IT003/63 1/10/62

163

จ้ำงส่งสัญญำณ

อนิเตอร์เนต็ ประจ ำเดือน 

ตุลำคม 2562

1,284.00       1,284.00       เฉพำะเจำะจ

ง

บ. ทโีอท ีจ ำกดั (มหำชน)  บ. ทโีอท ีจ ำกดั (มหำชน)  รำคำต่ ำสุด IT004/63 1/10/62

164 จ้ำงเกบ็ขยะทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

2563

240,000.00    240,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงนงนชุ  กนัอบู นำงนงนชุ  กนัอบู รำคำต่ ำสุด Z001/63 1/10/62



165 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนช่วยเหลือคนไข้ 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

93,600.00      93,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวสุพตัรำ  ใจรินแสง นำงสำวสุพตัรำ  ใจรินแสง รำคำต่ ำสุด PP001/63 1/10/62

166 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนช่วยเหลือคนไข้ 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

94,200.00      94,200.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวกนกอร  แกว้จันทร์ นำงสำวกนกอร  แกว้จันทร์ รำคำต่ ำสุด PP002/63 1/10/62

167 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนประจ ำหอ้งยำ 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

93,600.00      93,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยศตวรรษ  กอ้นค ำ นำยศตวรรษ  กอ้นค ำ รำคำต่ ำสุด PP003/63 1/10/62

168 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนช่วยเหลือคนไข้ 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

93,600.00      93,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวเจนจิรำ เรือนค ำ นำงสำวเจนจิรำ เรือนค ำ รำคำต่ ำสุด PP004/63 1/10/62



169

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ เจ้ำ

พนกังำนธุรกำร เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

2563

94,200.00      94,200.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวพรมณี  จันทำอำ้ย นำงสำวพรมณี  จันทำอำ้ย รำคำต่ ำสุด PP005/63 1/10/62

170

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

125,760.00    125,760.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำยภำณุวัฒน ์ ต๋ำค ำธรรม นำยภำณุวัฒน ์ ต๋ำค ำธรรม รำคำต่ ำสุด PP006/63 1/10/62

171

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนประจ ำหอ้งยำ 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

93,600.00      93,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยวิทวัส  วรรณลีย์ นำยวิทวัส  วรรณลีย์ รำคำต่ ำสุด PP007/63 1/10/62

172 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนช่วยเหลือคนไข้ 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

93,960.00      93,960.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวรำตรี  ใจปนิตำ นำงสำวรำตรี  ใจปนิตำ รำคำต่ ำสุด PP008/63 1/10/62

173 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนช่วยเหลือคนไข้ 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

93,600.00      93,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวสุวนนัท ์ สิทธิรำช นำงสำวสุวนนัท ์ สิทธิรำช รำคำต่ ำสุด PP009/63 1/10/62



174 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนช่วยเหลือคนไข้ 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

93,600.00      93,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวเจนจิรำ สมเคร่ือง นำงสำวเจนจิรำ สมเคร่ือง รำคำต่ ำสุด PP010/63 1/10/62

175 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

2563

126,600.00    126,600.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวณัฐกำนต์  พทุธสำร นำงสำวณัฐกำนต์  พทุธสำร รำคำต่ ำสุด PP011/63 1/10/62

176 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนซักฟอก เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

94,200.00      94,200.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวพรรณิภำ  ชีรัง นำงสำวพรรณิภำ  ชีรัง รำคำต่ ำสุด PP012/63 1/10/62

177

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ นกั

เทคนคิกำรแพทย์ เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

2563

94,200.00      94,200.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยฉัตร์ณพตัร์  ฉัตรธดำกรณ์ นำยฉัตร์ณพตัร์  ฉัตรธดำกรณ์ รำคำต่ ำสุด PP013/63 1/10/62

178

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนเปล เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

2563

198,000.00    198,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำยนพดล  ไชยชนะ นำยนพดล  ไชยชนะ รำคำต่ ำสุด PP014/63 1/10/62



179

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

นำยช่ำงเทคนคิ เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

94,200.00      94,200.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยทตัพงศ์  เตชัย นำยทตัพงศ์  เตชัย รำคำต่ ำสุด PP015/63 1/10/62

180 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนรักษำควำม

ปลอดภยั เดือน ตุลำคม 

2562 - กนัยำยน 2563

125,760.00    125,760.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำยเจตนรินทร์  ใจสิทธิ นำยเจตนรินทร์  ใจสิทธิ รำคำต่ ำสุด PP016/63 1/10/62

181

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ เจ้ำ

พนกังำนกำรเงินและบญัชี 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

93,600.00      93,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยชำญฤทธิ ์ ปริญจุ นำยชำญฤทธิ ์ ปริญจุ รำคำต่ ำสุด PP017/63 1/10/62

182

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

126,240.00    126,240.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวพมิพสุ์ณัฐชำ  ภมูเิจริญ นำงสำวพมิพสุ์ณัฐชำ  ภมูเิจริญ รำคำต่ ำสุด PP018/63 1/10/62

183 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนช่วยเหลือคนไข้ 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

93,600.00      93,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยชัยสิทธิ ์ อำ้ยจิต นำยชัยสิทธิ ์ อำ้ยจิต รำคำต่ ำสุด PP019/63 1/10/62



184 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนประกอบอำหำร 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

93,960.00      93,960.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงทวนทพิ  พงษป์นั นำงทวนทพิ  พงษป์นั รำคำต่ ำสุด PP020/63 1/10/62

185

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

93,600.00      93,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยพเิชฐ  โปบ่ญุ นำยพเิชฐ  โปบ่ญุ รำคำต่ ำสุด PP021/63 1/10/62

186

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนซักฟอก เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

2563

93,960.00      93,960.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยสุเมฆ  ปญัญำ นำยสุเมฆ  ปญัญำ รำคำต่ ำสุด PP022/63 1/10/62

187

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

2563

125,760.00    125,760.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำยพงษพ์นัธ์ เต๋จำ นำยพงษพ์นัธ์ เต๋จำ รำคำต่ ำสุด PP023/63 1/10/62

188 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนขับรถยนต์ เดือน

 ตุลำคม 2562 - กนัยำยน

 2563

125,760.00    125,760.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวพมิพพ์ไิล  ฤทธิล์อม นำงสำวพมิพพ์ไิล  ฤทธิล์อม รำคำต่ ำสุด PP024/63 1/10/62



189

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

93,600.00      93,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยชุมพล  อนิต๊ะแกว้ นำยชุมพล  อนิต๊ะแกว้ รำคำต่ ำสุด PP025/63 1/10/62

190

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

2563

93,600.00      93,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยสุพจน ์ นพบรีุ นำยสุพจน ์ นพบรีุ รำคำต่ ำสุด PP026/63 1/10/62

191 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนช่วยเหลือคนไข้ 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

93,960.00      93,960.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยอรรถชัย ถำวรเมตตำจิต นำยอรรถชัย ถำวรเมตตำจิต รำคำต่ ำสุด PP027/63 1/10/62

192 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนบริกำรดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

2563

126,240.00    126,240.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวเยำวเรศ  อุ่นอกแดง นำงสำวเยำวเรศ  อุ่นอกแดง รำคำต่ ำสุด PP028/63 1/10/62

193 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

93,600.00      93,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสุนยี์  แกว้ใจชื่น นำงสุนยี์  แกว้ใจชื่น รำคำต่ ำสุด PP029/63 1/10/62



194 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนประจ ำ

หอ้งทดลอง เดือน ตุลำคม

 2562 - กนัยำยน 2563

93,960.00      93,960.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยปรำโมทย์  แกว้วันดี นำยปรำโมทย์  แกว้วันดี รำคำต่ ำสุด PP030/63 1/10/62

195 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

93,600.00      93,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยยุทธนำ  ศิริมลู นำยยุทธนำ  ศิริมลู รำคำต่ ำสุด PP031/63 1/10/62

196 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

93,600.00      93,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยณรงค์  อุ่นเรือน นำยณรงค์  อุ่นเรือน รำคำต่ ำสุด PP032/63 1/10/62

197 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

93,960.00      93,960.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยเทพ  หงษส์อง นำยเทพ  หงษส์อง รำคำต่ ำสุด PP033/63 1/10/62

198

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนซักฟอก เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

93,600.00      93,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยถวัลย์  ปนัฟู นำยถวัลย์  ปนัฟู รำคำต่ ำสุด PP034/63 1/10/62

199

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

126,600.00    126,600.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวเสำวลักษณ์  กนัทำปำ นำงสำวเสำวลักษณ์  กนัทำปำ รำคำต่ ำสุด PP035/63 1/10/62

200 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

125,760.00    125,760.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวนำรีนำรถ  วรรณรำช นำงสำวนำรีนำรถ  วรรณรำช รำคำต่ ำสุด PP036/63 1/10/62



201 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

126,600.00    126,600.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำยกฤษฎำ  ภริมย์สกลุ นำยกฤษฎำ  ภริมย์สกลุ รำคำต่ ำสุด PP037/63 1/10/62

202 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนช่วยเหลือคนไข้ 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

93,960.00      93,960.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวธีระกำนต์ วงค์ดี นำงสำวธีระกำนต์ วงค์ดี รำคำต่ ำสุด PP038/63 1/10/62

203 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนประจ ำหอ้งยำ 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

93,960.00      93,960.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยคณำวุฒิ  หนอ่ขัติ นำยคณำวุฒิ  หนอ่ขัติ รำคำต่ ำสุด PP039/63 1/10/62

204 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

นกัวิชำกำรสำธำรณสุข 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

197,400.00    197,400.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำยวัชร  สุริยะวงค์ นำยวัชร  สุริยะวงค์ รำคำต่ ำสุด PP040/63 1/10/62

205 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนบตัรรำยงำนโรค 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

93,600.00      93,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวชุติมำ  ไชยำ นำงสำวชุติมำ  ไชยำ รำคำต่ ำสุด PP041/63 1/10/62



206 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

93,600.00      93,600.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยพทัรพล  หมอยำ นำยพทัรพล  หมอยำ รำคำต่ ำสุด PP047/63 1/10/62

207 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พยำบำลวิชำชีพ เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

198,000.00    198,000.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวพลัิยวรรณ  ขอดเฝือ นำงสำวพลัิยวรรณ  ขอดเฝือ รำคำต่ ำสุด PP048/63 1/10/62

208 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พยำบำลวิชำชีพ เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

197,400.00    197,400.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวจันทร์จิรำ  เทพมงคล นำงสำวจันทร์จิรำ  เทพมงคล รำคำต่ ำสุด PP049/63 1/10/62

209

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พยำบำลวิชำชีพ เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

197,400.00    197,400.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำววัชรำภรณ์  ดวงผ่อง นำงสำววัชรำภรณ์  ดวงผ่อง รำคำต่ ำสุด PP050/63 1/10/62

210 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

นกัวิชำกำรสำธำรณสุข 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

196,800.00    196,800.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำววิจิตรำ  ทองเพช็ร นำงสำววิจิตรำ  ทองเพช็ร รำคำต่ ำสุด PP051/63 1/10/62

211 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

นกัวิชำกำรสำธำรณสุข 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

196,800.00    196,800.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวกรรณิกำร์  แจ้ใจ นำงสำวกรรณิกำร์  แจ้ใจ รำคำต่ ำสุด PP052/63 1/10/62



212 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

นกัวิชำกำรสำธำรณสุข 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

196,800.00    196,800.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำยพงศกร  ขันแกว้มิ่ง นำยพงศกร  ขันแกว้มิ่ง รำคำต่ ำสุด PP053/63 1/10/62

213 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

125,760.00    125,760.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวกนกกำนต์  เนตรประสิทธิ์ นำงสำวกนกกำนต์  เนตรประสิทธิ์ รำคำต่ ำสุด PP054/63 1/10/62

214 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

ผู้ช่วยพยำบำล 1 - 31 

ตุลำคม 2562

7,800.00       7,800.00       เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวชลน ี ศรีบญุเรือง นำงสำวชลน ี ศรีบญุเรือง รำคำต่ ำสุด PP055/63 1/10/62

215 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

122,400.00    122,400.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวนชุนำฎ  ญำติทอง นำงสำวนชุนำฎ  ญำติทอง รำคำต่ ำสุด PP056/63 1/10/62

216 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

91,080.00      91,080.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวสำยสุณีย์  ปญัญำ นำงสำวสำยสุณีย์  ปญัญำ รำคำต่ ำสุด PP057/63 1/10/62

217

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

91,080.00      91,080.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยศรำวุธ  ดวงแกว้ นำยศรำวุธ  ดวงแกว้ รำคำต่ ำสุด PP058/63 1/10/62



218 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนช่วยเหลือคนไข้ 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

91,080.00      91,080.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยณัฐวัตร  สุวรรณรัตน์ นำยณัฐวัตร  สุวรรณรัตน์ รำคำต่ ำสุด PP059/63 1/10/62

219 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

122,400.00    122,400.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวพชัรินทร์  วงค์จันทร์เสือ นำงสำวพชัรินทร์  วงค์จันทร์เสือ รำคำต่ ำสุด PP060/63 1/10/62

220 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนช่วยเหลือคนไข้ 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

91,080.00      91,080.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวดุจเดือน ผ่องแผ้ว นำงสำวดุจเดือน ผ่องแผ้ว รำคำต่ ำสุด PP061/63 1/10/62

221 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนทั่วไป เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

122,400.00    122,400.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวพมิพำ  แกว้วรรณำ นำงสำวพมิพำ  แกว้วรรณำ รำคำต่ ำสุด PP062/63 1/10/62

222

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พยำบำลวิชำชีพ เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

191,520.00    191,520.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวธนพร  กนัทะวงค์ นำงสำวธนพร  กนัทะวงค์ รำคำต่ ำสุด PP063/63 1/10/62

223

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พยำบำลวิชำชีพ เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

191,520.00    191,520.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวศิริมงคล  สิงหง์ำม นำงสำวศิริมงคล  สิงหง์ำม รำคำต่ ำสุด PP064/63 1/10/62



224 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พยำบำลวิชำชีพ เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

2563

191,520.00    191,520.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวอำภำ  จันทนำอรพนิท์ นำงสำวอำภำ  จันทนำอรพนิท์ รำคำต่ ำสุด PP065/63 1/10/62

225

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนช่วยเหลือคนไข้ 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

91,080.00      91,080.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวสิรีธร  มปีอ้ นำงสำวสิรีธร  มปีอ้ รำคำต่ ำสุด PP066/63 1/10/62

226

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนซักฟอก เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

91,080.00      91,080.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำยวิกรณ์  นำมเปง็ นำยวิกรณ์  นำมเปง็ รำคำต่ ำสุด PP067/63 1/10/62

227

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พยำบำลวิชำชีพ เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

191,520.00    191,520.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวณัฐชยำ  ใจบญุนอก นำงสำวณัฐชยำ  ใจบญุนอก รำคำต่ ำสุด PP068/63 1/10/62

228 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พยำบำลวิชำชีพ เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

191,520.00    191,520.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวจิรณีย์  เกษตรสุขใจ นำงสำวจิรณีย์  เกษตรสุขใจ รำคำต่ ำสุด PP069/63 1/10/62

229 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พยำบำลวิชำชีพ เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

191,520.00    191,520.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวพนชักร  สอนสำ นำงสำวพนชักร  สอนสำ รำคำต่ ำสุด PP070/63 1/10/62



230 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พยำบำลวิชำชีพ เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

191,520.00    191,520.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำววิศำรัตน ์ ใจกลำงดุก นำงสำววิศำรัตน ์ ใจกลำงดุก รำคำต่ ำสุด PP071/63 1/10/62

231 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พยำบำลวิชำชีพ เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

191,520.00    191,520.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวกฤษณำ  กนัยำนนั นำงสำวกฤษณำ  กนัยำนนั รำคำต่ ำสุด PP072/63 1/10/62

232 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พยำบำลวิชำชีพ เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

191,520.00    191,520.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวเกสร  ปนัใจ นำงสำวเกสร  ปนัใจ รำคำต่ ำสุด PP073/63 1/10/62

233 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พยำบำลวิชำชีพ เดือน 

ตุลำคม 2562 - กนัยำยน 

191,520.00    191,520.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวสิรินนัท ์ จันทร์ดง นำงสำวสิรินนัท ์ จันทร์ดง รำคำต่ ำสุด PP074/63 1/10/62

234 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนช่วยเหลือคนไข้ 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

91,080.00      91,080.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวกรรณิกำ  วรรณทยั นำงสำวกรรณิกำ  วรรณทยั รำคำต่ ำสุด PP075/63 1/10/62

235 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนประกอบอำหำร 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

91,080.00      91,080.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวสมหญิง  นะพรม นำงสำวสมหญิง  นะพรม รำคำต่ ำสุด PP076/63 1/10/62



236 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ 

พนกังำนประกอบอำหำร 

เดือน ตุลำคม 2562 - 

กนัยำยน 2563

91,080.00      91,080.00      เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวแอนจำรีย์  วงค์เมอืงใจ นำงสำวแอนจำรีย์  วงค์เมอืงใจ รำคำต่ ำสุด PP077/63 1/10/62

237 จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อ

ปฏบิติังำนในต ำแหนง่ นกั

โภชนำกำร เดือน ตุลำคม 

2562 - กนัยำยน 2563

191,520.00    191,520.00    เฉพำะเจำะจ

ง

นำงสำวภทัรภร  ช่ำงเขียน นำงสำวภทัรภร  ช่ำงเขียน รำคำต่ ำสุด PP078/63 1/10/62

238 วัสดุบริโภค 14,496.00      14,496.00      

เฉพำะเจำะจ

ง นำยประยูร  ค ำชุม นำยประยูร  ค ำชุม

รำคำต่ ำสุด

I007/63 7/10/62

239 วัสดุบริโภค 14,260.00      14,260.00      

เฉพำะเจำะจ

ง นำงสุนนันดิ  คงต่ำย นำงสุนนันดิ  คงต่ำย

รำคำต่ ำสุด

I008/63 7/10/62

240

วัสดุบริโภค 3,400.00       3,400.00       

เฉพำะเจำะจ

ง นำงวิชชุดำ  คงศักด์ิ นำงวิชชุดำ  คงศักด์ิ

รำคำต่ ำสุด

I009/63 7/10/62

241 วัสดุบริโภค 3,085.00       3,085.00       

เฉพำะเจำะจ

ง นำยรังสรรค์  กนัธิยะ นำยรังสรรค์  กนัธิยะ

รำคำต่ ำสุด

I010/63 7/10/62

242 วัสดุบริโภค 910.00          910.00          

เฉพำะเจำะจ

ง นำยธีระศักด์ิ  บญุเรือนยำ นำยธีระศักด์ิ  บญุเรือนยำ

รำคำต่ ำสุด

I011/63 7/10/62

243 วัสดุบริโภค 2,046.00       2,046.00       

เฉพำะเจำะจ

ง บริษทั สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั บริษทั สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

I012/63 7/10/62

244

วัสดุกำรแพทย์ 21,500.00      21,500.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บริษทั เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

M003/63 8/10/62



245 จ้ำงเหมำซ่อมแซมทอ่น้ ำประปำ 9,000.00       9,000.00       

เฉพำะเจำะจ

ง นำยณัฐวัฒน ์ ดวงแกว้ นำยณัฐวัฒน ์ ดวงแกว้

รำคำต่ ำสุด

Y002/63 9/10/62

246 วัสดุกำรแพทย์ 26,100.00      26,100.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บริษทั อดุม เมดิคอล อคิวิปเมน้ท ์จ ำกดับริษทั อดุม เมดิคอล อคิวิปเมน้ท ์จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

M004/63 11/10/62

247 วัสดุบริโภค 15,028.00      15,028.00      

เฉพำะเจำะจ

ง นำยประยูร  ค ำชุม นำยประยูร  ค ำชุม

รำคำต่ ำสุด

I013/63 11/10/62

248

วัสดุบริโภค 13,655.00      13,655.00      

เฉพำะเจำะจ

ง นำงสุนนันดิ  คงต่ำย นำงสุนนันดิ  คงต่ำย

รำคำต่ ำสุด

I014/63 11/10/62

249 วัสดุบริโภค 1,195.00       1,195.00       

เฉพำะเจำะจ

ง นำงวิชชุดำ  คงศักด์ิ นำงวิชชุดำ  คงศักด์ิ

รำคำต่ ำสุด

I015/63 11/10/62

250 วัสดุบริโภค 2,940.00       2,940.00       

เฉพำะเจำะจ

ง นำยรังสรรค์  กนัธิยะ นำยรังสรรค์  กนัธิยะ

รำคำต่ ำสุด

I016/63 11/10/62

251 วัสดุบริโภค 305.00          305.00          

เฉพำะเจำะจ

ง นำยธีระศักด์ิ  บญุเรือนยำ นำยธีระศักด์ิ  บญุเรือนยำ

รำคำต่ ำสุด

I017/63 11/10/62

252

วัสดุบริโภค 930.00          930.00          

เฉพำะเจำะจ

ง บ. สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั บ. สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

I018/63 11/10/62

253 วัสดุกำรแพทย์ 13,500.00      13,500.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดับ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

MM004/63 15/10/62

254 วัสดุกำรแพทย์ 11,200.00      11,200.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดับ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

MM005/63 15/10/62

255 วัสดุกำรแพทย์ 8,400.00       8,400.00       

เฉพำะเจำะจ

ง บ. แมก็ซิม อนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ำกดับ. แมก็ซิม อนิเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

MM006/63 15/10/62

256

วัสดุกำรแพทย์ 45,500.00      45,500.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บ. อดุม เมดิคอล อคิวิปเมน้ท ์จ ำกดับ. อดุม เมดิคอล อคิวิปเมน้ท ์จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

M005/63 15/10/62



257 จ้ำงท ำปำ้ยไวนลิ 360.00          360.00          

เฉพำะเจำะจ

ง ร้ำนนดิโฆษณำ ร้ำนนดิโฆษณำ

รำคำต่ ำสุด

EE001/63 18/10/62

258 วัสดุบริโภค 13,370.00      13,370.00      

เฉพำะเจำะจ

ง นำยประยูร  ค ำชุม นำยประยูร  ค ำชุม

รำคำต่ ำสุด

I019/63 21/10/62

259 วัสดุบริโภค 15,445.00      15,445.00      

เฉพำะเจำะจ

ง นำงสุนนันดิ  คงต่ำย นำงสุนนันดิ  คงต่ำย

รำคำต่ ำสุด

I020/63 21/10/62

260

วัสดุบริโภค 2,775.00       2,775.00       

เฉพำะเจำะจ

ง นำงวิชชุดำ  คงศักด์ิ นำงวิชชุดำ  คงศักด์ิ

รำคำต่ ำสุด

I021/63 21/10/62

261 วัสดุบริโภค 3,080.00       3,080.00       

เฉพำะเจำะจ

ง นำยรังสรรค์  กนัธิยะ นำยรังสรรค์  กนัธิยะ

รำคำต่ ำสุด

I022/63 21/10/62

262 วัสดุบริโภค 570.00          570.00          

เฉพำะเจำะจ

ง นำยธีระศักด์ิ  บญุเรือนยำ นำยธีระศักด์ิ  บญุเรือนยำ

รำคำต่ ำสุด

I023/63 21/10/62

263 วัสดุบริโภค 1,302.00       1,302.00       

เฉพำะเจำะจ

ง บ. สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั บ. สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

I024/63 21/10/62

264

วัสดุกำรแพทย์ 5,624.00       5,624.00       

เฉพำะเจำะจ

ง บ. เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บ. เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

M006/63 22/10/62

265 วัสดุกำรแพทย์ 5,839.00       5,839.00       

เฉพำะเจำะจ

ง บ. เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บ. เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

M007/63 24/10/62

266 วัสดุกำรแพทย์ 28,000.00      28,000.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บ. เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บ. เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

M008/63 24/10/62

267 วัสดุกำรแพทย์ 5,839.00       5,839.00       

เฉพำะเจำะจ

ง บ. เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บ. เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

M009/63 24/10/62

268

วัสดุบริโภค 13,744.00      13,744.00      

เฉพำะเจำะจ

ง นำยประยูร  ค ำชุม นำยประยูร  ค ำชุม

รำคำต่ ำสุด

I025/62 28/10/62



269 วัสดุบริโภค 15,075.00      15,075.00      

เฉพำะเจำะจ

ง นำงสุนนันดิ  คงต่ำย นำงสุนนันดิ  คงต่ำย

รำคำต่ ำสุด

I026/62 28/10/62

270 วัสดุบริโภค 2,650.00       2,650.00       

เฉพำะเจำะจ

ง นำงวิชชุดำ  คงศักด์ิ นำงวิชชุดำ  คงศักด์ิ

รำคำต่ ำสุด
I027/62

28/10/62

271 วัสดุบริโภค 3,400.00       3,400.00       

เฉพำะเจำะจ

ง นำยรังสรรค์  กนัธิยะ นำยรังสรรค์  กนัธิยะ

รำคำต่ ำสุด
I028/62

28/10/62

272

วัสดุบริโภค 770.00          770.00          

เฉพำะเจำะจ

ง นำยธีระศักด์ิ  บญุเรือนยำ นำยธีระศักด์ิ  บญุเรือนยำ

รำคำต่ ำสุด
I029/62

28/10/62

273 วัสดุบริโภค 1,392.00       1,392.00       

เฉพำะเจำะจ

ง บ.ษทั สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั บ.ษทั สหมติรฟำร์ม 99 จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด
I030/62

28/10/62

274 วัสดุกำรแพทย์ 30,300.00      30,300.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บ. อดุม เมดิคอล อคิวิปเมน้ท ์จ ำกดับ. อดุม เมดิคอล อคิวิปเมน้ท ์จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

M010/63 29/10/62

275 จ้ำงส่งสัญญำณอนิเตอร์เนต็ ประจ ำเดือน ตุลำคม 25621,070.00       1,070.00       

เฉพำะเจำะจ

ง บ. ทริปเปลิท ีอนิเตอร์เนต็  จ ำกดั บ. ทริปเปลิท ีอนิเตอร์เนต็  จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

IT005/63 30/10/62

276

วัสดุกำรแพทย์ 28,000.00      28,000.00      

เฉพำะเจำะจ

ง บ. เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บ. เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั

รำคำต่ ำสุด

M011/63 31/10/62






















