
 วันที่ 28 เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง  รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

1 จ้ำงเหมำบริกำรฟอกไต  15,436,800.00   15,436,800.00 e-bidding  บริษทั เอส เอ็ม ซี ดี (ประเทศไทย) จ ำกัด  บริษทั เอส เอ็ม ซี ดี (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 2/2562 09/04/62

2 วสัดุกำรแพทย์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,237,500.00   1,237,500.00    e-bidding บริษทั แอร์ลิขวดิ(ประเทศไทย) จ ำกัด บริษทั แอร์ลิขวดิ(ประเทศไทย) จ ำกัด เทำ่รำคำกลำง 7/2562 16/08/62

 - ออกซิเจนเหลวทำงกำรแพทย์

3 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 3,964,000.00     3,964,000.00     e-bidding บริษทัเจ เค พ ีคลีนนิ่ง เซอร์วสิแอนด์ซัพพลำยบริษทัเจ เค พ ีคลีนนิ่ง เซอร์วสิแอนด์ซัพพลำยรำคำต่ ำสุด 3/2562 30/09/62

4 น้ ำยำ HIV 1 Viral rold 3,870,720.00     3,870,720.00     e-bidding บริษทั คิวไบโอซำยส์ จ ำกัด บริษทั คิวไบโอซำยส์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 2/2563 04/02/63

บริษทั บซีีซีเอ็มดีเอ็กซ์ จ ำกัด

5 น้ ำยำ CBC 967,680.00       967,680.00        e-bidding บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ำกัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 1/2563 31/01/63

บริษทั พซีีแอล โฮลด้ิง จ ำกัด

บริษทั คิว.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด

6 น้ ำยำ CD4 1,195,200.00     1,195,200.00     e-bidding บริษทั พซีีแอล โฮลด้ิง จ ำกัด บริษทั พซีีแอล โฮลด้ิง จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 5/2563 13/02/63

บริษทั คิว.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด

7 น้ ำยำ TSH 670,000.00       670,000.00        e-bidding บริษทั อำร์เอ็นดี ไอแอกโนสติกส์ จ ำกัด บริษทั อำร์เอ็นดี ไอแอกโนสติกส์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 6/2563 13/02/63

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษทั โคอินเตอร์เทรค จ ำกัด

8 น้ ำยำ Urine 1,008,000.00     1,008,000.00     e-bidding บริษทั เมด-วนั จ ำกัด บริษทั เมด-วนั จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 4/2563 13/02/63

บริษทั เอชดีเมดิคอล จ ำกัด

           สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

 โรงพยาบาลสันปา่ตอง  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง  รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

9  น้ ำยำเคมี 19 รำยกำร 3,679,070.00     3,679,070.00     e-bidding บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุด 3/2563 06/02/63

บริษทั พซีีแอล โฮลด้ิง จ ำกัด

บริษทั คิว.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด

10 จ้ำงเหมำก ำจัดขยะติดเชื้อ 572,000.00       572,000.00        e-bidding หจก.นิวโชคอ ำนวยเชียงใหม่ หจก.นิวโชคอ ำนวยเชียงใหม่ รำคำต่ ำสุด 1/2563 28/02/63

ส.เรืองโรจน์สระบรีุ

11 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 14,840.00 14,840.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป รำคำต่ ำสุด A101/63 8/01/63

12 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 17,800.00 17,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัโอเรกซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด บริษทัโอเรกซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A106/63 "

13 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 36,380.00 36,380.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัดีเคเอสเอช จ ำกัด บริษทัดีเคเอสเอช จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A107/63 "

14 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่เมดิคอล หจก.เชียงใหม่เมดิคอล รำคำต่ ำสุด A110/63 "

15 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 3,836.00 3,836.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป รำคำต่ ำสุด A114/63 "

16 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 21,935.00 21,935.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ ำกัด บริษทัซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A115/63 17/01/63

17 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 8,208.00 8,208.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ดีซีเอช ออริก้ำ(ประเทศไทย) จ ำกัด บริษทั ดีซีเอช ออริก้ำ(ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A117/63 "

18 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 10,272.00 10,272.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ ำกัด บริษทัซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A118/63 "

19 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัเอ็มมีเน้นท ์อินเตอร์ เนชั่นแนล บริษทัเอ็มมีเน้นท ์อินเตอร์ เนชั่นแนล รำคำต่ ำสุด A119/63 "

20 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 16,000.00 16,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั เทคเอช, บจก. บริษทั เทคเอช, บจก. รำคำต่ ำสุด A120/63 "

21 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 29,300.00 29,300.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั วอร์โก้ แอ็คเซสเซอร่ี จ ำกัด บริษทั วอร์โก้ แอ็คเซสเซอร่ี จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A121/63 "

22 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 33,000.00 33,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัฮิวเมอร์ริค จ ำกัด บริษทัฮิวเมอร์ริค จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A122/63 "

23 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ซเอ็น เมด จ ำกัด บริษทั ซเอ็น เมด จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A123/63 "

24 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 3,705.00 3,705.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ ำกัด บริษทัซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A124/63 "

25 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 88,640.00 88,640.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัเมดิทอป จ ำกัด บริษทัเมดิทอป จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A125/63 22/01/63

26 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัแม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ำกัด บริษทัแม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A127/63 "
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สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

27 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 13,482.00 13,482.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัดีเคเอสเอช จ ำกัด บริษทัดีเคเอสเอช จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A128/63 30/01/63

28 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 14,980.00 14,980.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัดีเคเอสเอช จ ำกัด บริษทัดีเคเอสเอช จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A129/63 "

29 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป รำคำต่ ำสุด A130/63 "

30 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 11,940.00 11,940.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัโกร๊ธ ซัพพลำย เมดิคอล บริษทัโกร๊ธ ซัพพลำย เมดิคอล รำคำต่ ำสุด A131/63 "

31 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 11,000.00 11,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทับเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี บริษทับเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี รำคำต่ ำสุด A132/63 "

32 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 6,420.00 6,420.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัเบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ บริษทัเบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ รำคำต่ ำสุด A133/63 "

33 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 37,450.00 37,450.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัดีเคเอสเอช จ ำกัด บริษทัดีเคเอสเอช จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A134/63 "

34 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 51,360.00 51,360.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัดีเคเอสเอช บริษทัดีเคเอสเอช รำคำต่ ำสุด A135/63 "

35 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 67,410.00 67,410.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัดีเคเอสเอช บริษทัดีเคเอสเอช รำคำต่ ำสุด A136/63 30/01/63

36 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 17,100.00 17,100.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป รำคำต่ ำสุด A137/63 "

37 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 17,000.00 17,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัยูนิเมด บริษทัยูนิเมด รำคำต่ ำสุด A138/63 "

38 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 46,200.00 46,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัเมดิทอป จ ำกัด บริษทัเมดิทอป จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A139/63 31/01/63

39 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 33,170.00 33,170.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัโอเรกซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด บริษทัโอเรกซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A140/63 "

40 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 67,500.00 67,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป รำคำต่ ำสุด A141/63 "

41 วสัดุเภสัชกรรม 34,000.00 34,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัโพส เฮลท ์แคร์ จ ำกัด บริษทัโพส เฮลท ์แคร์ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด B017/63 "

42 วสัดุเภสัชกรรม 12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัเทคโนเมดิคัล จ ำกัด บริษทัเทคโนเมดิคัล จ ำกัด รำคำต่ ำสุด B018/63 "

43 วสัดุเภสัชกรรม 16,660.00 16,660.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัโพส เฮลท ์แคร์  จ ำกัด บริษทัโพส เฮลท ์แคร์  จ ำกัด รำคำต่ ำสุด B019/63 "

44 วสัดุเภสัชกรรม 60,000.00 60,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัซิลลิคฟำร์ม่ำ  จ ำกัด บริษทัซิลลิคฟำร์ม่ำ  จ ำกัด รำคำต่ ำสุด B020/63 "

45 วสัดุเภสัชกรรม 20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัเมดิทอป จ ำกัด บริษทัเมดิทอป จ ำกัด รำคำต่ ำสุด B021/63 22/01/63

46 วสัดุเภสัชกรรม 35,310.00 35,310.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัทอีำร์บ ีเซอร์เมดดิก้ำ จ ำกัด บริษทัทอีำร์บ ีเซอร์เมดดิก้ำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด B022/63 29/01/63

47 วสัดุเอกซเรย์ 14,000.00 14,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัอำร์เอ็กซ์  จ ำกัด บริษทัอำร์เอ็กซ์  จ ำกัด รำคำต่ ำสุด C002/63 10/01/63
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48 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 14,700.00       14,700.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.พ ีเทรดด้ิง ร้ำน เอ.พ ีเทรดด้ิง รำคำต่ ำสุด E024/63 09/01/63

49 วสัดุคอมพวิเตอร์ 32,840.00       32,840.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนทเีอ็นบ ีปร้ินเตอร์เซอร์วสิ ร้ำนทเีอ็นบ ีปร้ินเตอร์เซอร์วสิ รำคำต่ ำสุด F008/63 22/01/63

50 วสัดุส ำนักงำน 25,000.00       25,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ท.ีพ ีอินเตอร์ลำเบล ร้ำน เอ.ท.ีพ ีอินเตอร์ลำเบล รำคำต่ ำสุด D020/63 22/01/63

51 วสัดุส ำนักงำน 18,750.00       18,750.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน โปรเจ็ค กรุ๊ป ร้ำน โปรเจ็ค กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด D021/63 "

52 วสัดุส ำนักงำน 80,000.00       80,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน ทดัีบบลิวเซอร์วสิ ร้ำน ทดัีบบลิวเซอร์วสิ รำคำต่ ำสุด D022/63 "

53 วสัดุส ำนักงำน 3,000.00         3,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เชียงใหม่แอนด์เลเบิ้ล ร้ำน เชียงใหม่แอนด์เลเบิ้ล รำคำต่ ำสุด D023/63 "

54 วสัดุส ำนักงำน 440.00           440.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ๊กตำบล๊อค ร้ำนตุ๊กตำบล๊อค รำคำต่ ำสุด D025/63 29/01/63

55 วสัดุเคร่ืองแต่งกำย        10,500.00         10,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัรัตนำแอ็พแพเร็ล แคร์ บริษทัรัตนำแอ็พแพเร็ล แคร์ รำคำต่ ำสุด H001/63 27/11/62

56 จ้ำงเหมำพฒันำระบบและทดสอบระบบ150,000.00     150,000.00      เฉพำะเจำะจง ศูนยน์วัตกรรมและจดักำรควำมรู้ ศูนยน์วัตกรรมและจดักำรควำมรู้ รำคำต่ ำสุด ค.013/63 1/11/62

57 ซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 21,000.00 21,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทน ำวิวัฒน์กำรช่ำง(1992) บริษัทน ำวิวัฒน์กำรช่ำง(1992) รำคำ

ต่ ำสุด
DD012/63 01/10/62

58 ซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 13,000.00      13,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทเมดิคอลอคีวิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิสบริษัทเมดิคอลอคีวิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิสรำคำ

ต่ ำสุด
DD018/63 19/11/62

59 ซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 73,830.00      73,830.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทนิคคิโซ เมดิคอล จ ำกดั บริษัทนิคคิโซ เมดิคอล จ ำกดั รำคำต่ ำสุด DD024/63 01/10/62

60 ซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 4,200.00       4,200.00        เฉพำะเจำะจง บริษัทเมดิคอลอคีวิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จ ำกดับริษัทเมดิคอลอคีวิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จ ำกดัรำคำต่ ำสุด DD034/63 27/12/62

61 ซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 22,750.00      22,750.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ดี-ทรัพย ์เทรดด้ิง หจก.ดี-ทรัพย ์เทรดด้ิง รำคำต่ ำสุด DD037/63 27/12/62

62 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 10,200.00 10,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัเวอร์โก้ แอ็คเซสเซอร่ี จ ำกัด บริษทัเวอร์โก้ แอ็คเซสเซอร่ี จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A073/63 06/12/62

63 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 20,640.00 20,640.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัน ำววิฒัน์กำรช่ำง(1992) จ ำกัด บริษทัน ำววิฒัน์กำรช่ำง(1992) จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A080/63 "

64 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 13,161.00 13,161.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ ำกัด บริษทัซิลลิค ฟำร์ม่ำ จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A091/63 25/12/62

65 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 74,285.00 74,285.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป รำคำต่ ำสุด A096/63 "

66 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 16,917.77 16,917.77 เฉพำะเจำะจง บริษทัจอหน์สันแอนด์จอหน์สัน จ ำกัด บริษทัจอหน์สันแอนด์จอหน์สัน จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A098/63 "

67 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 3,900.00 3,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัเทคโนเมดัล  จ ำกัด บริษทัเทคโนเมดัล  จ ำกัด รำคำต่ ำสุด A100/63 "

68 วสัดุเคร่ืองแต่งกำย 63,000.00       63,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษทัรัตนำแอ็พแพเร็ล แคร์ บริษทัรัตนำแอ็พแพเร็ล แคร์ รำคำต่ ำสุด H004/63 25/12/62
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69 วสัดุกำรแพทย์ 13,940.00 13,940.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพ ีเอส ซัพพลำย ร้ำนพ ีเอส ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด M017/63 17/12/62

70 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (ทนัตกรรม) 47,700.00      47,700.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ำกดั บริษัท ชูมิตร 1967 จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R008/63 17/12/62

71 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (ทนัตกรรม) 6,778.45       6,778.45        เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R010/63 17/12/62

72 จ้ำงส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต 820.00 820.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกัด บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกัด รำคำต่ ำสุด IT017/63 27/12/62

73 จ้ำงส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต 8,774.00 8,774.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ทโีอท ีจ ำกัด (มหำชน)  บริษทั ทโีอท ีจ ำกัด (มหำชน)  รำคำต่ ำสุด IT018/63 27/12/62

74 จ้ำงส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต 1,284.00 1,284.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ทโีอท ีจ ำกัด (มหำชน)  บริษทั ทโีอท ีจ ำกัด (มหำชน)  รำคำต่ ำสุด IT019/63 27/12/62

75 ซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เมดิคอลอคีวิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิสหจก.เมดิคอลอคีวิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิสรำคำ

ต่ ำสุด
DD043/63 "

76 ซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เมดิคอลอคีวิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิสหจก.เมดิคอลอคีวิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิสรำคำ

ต่ ำสุด
DD044/63 "

77 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 3,900.00 3,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีเอน็บี ปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้ำนทีเอน็บี ปร้ินเตอร์เซอร์วิส รำคำ

ต่ ำสุด
DD047/63 24/1/63

78 ซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 1,200.00 1,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีเอน็บี ปร้ินเตอร์เซอร์วิส ร้ำนทีเอน็บี ปร้ินเตอร์เซอร์วิส รำคำ

ต่ ำสุด
DD048/63 "

79 ซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 3,080.00 3,080.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เมดิคอลอคีวิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิสหจก.เมดิคอลอคีวิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิสรำคำ

ต่ ำสุด
DD049/63 "

80 ซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 15,500.00 15,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทเซอร์วิส ไทยดิคเซลล์ บริษัทเซอร์วิส ไทยดิคเซลล์ รำคำ

ต่ ำสุด
DD050/63 "

81 ซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 5,500.00 5,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เมดิคอลอคีวิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิสหจก.เมดิคอลอคีวิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิสรำคำ

ต่ ำสุด
DD051/63 "

82 ซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทเซนต์เมด จ ำกดั บริษัทเซนต์เมด จ ำกดั รำคำ

ต่ ำสุด
DD052/63 "

83 ซ่อมแซมครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 66,554.00 66,554.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทเค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลำย บริษัทเค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลำย รำคำ

ต่ ำสุด
DD053/63 "

84 ซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 70,620.00 70,620.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เทพรำชำ เทคนิคเคิลซัพพลำยส์ หจก.เทพรำชำ เทคนิคเคิลซัพพลำยส์ รำคำ

ต่ ำสุด
DD054/63 "

85 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง4,400.00 4,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเบิม้มอเตอร์แอร์ ร้ำนเบิม้มอเตอร์แอร์ รำคำ

ต่ ำสุด
DD055/63 29/1/63

86 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 89,100.00      89,100.00      เฉพำะเจำะจง หจก.คอมซัพพอร์ท หจก.คอมซัพพอร์ท รำคำ

ต่ ำสุด

ค.039/63 22/1/63

87 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 71,250.00      71,250.00      เฉพำะเจำะจง หจก.คอมซัพพอร์ท หจก.คอมซัพพอร์ท รำคำ

ต่ ำสุด

ค.040/63 22/1/63

88 ครุภัณฑ์กำรแพทย์ 53,928.00      53,928.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) รำคำ

ต่ ำสุด

ค.030/63 8/1/63

89 ครุภัณฑ์กำรแพทย์ 22,000.00      22,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทวีอำร์พเีด้นท์ บริษัทวีอำร์พเีด้นท์ รำคำ

ต่ ำสุด

ค.031/63 8/1/63
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90 ครุภัณฑ์กำรแพทย์ 90,000.00      90,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอน็รำฟ-โนเนียส เมดิคอล อคีวิปเมนท์บริษัท เอน็รำฟ-โนเนียส เมดิคอล อคีวิปเมนท์รำคำ

ต่ ำสุด

ค.032/63 8/1/63

91 จ้ำงสอบเทยีบเคร่ืองมือทำงหอ้งปฏบิติักำร4,815.00 4,815.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมกกะฟลิ จ ำกดั บริษัท เมกกะฟลิ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด ค.042/63 2/1/63

92 จ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำรกำรคัดกรองมะเร็งเต้ำนม1,080.00 1,080.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโปรเจค็กรุ๊ป ร้ำนโปรเจค็กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด ค.041/63 24/1/62

93 วสัดุส ำนักงำน 3,980.00       3,980.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดัเป่ำเปำ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดัเป่ำเปำ รำคำต่ ำสุด ค.043/63 30/1/63

94 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (ทนัตกรรม) 25,048.70      25,048.70      เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R014/63 14/1/63

95 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (ทนัตกรรม) 2,800.00       2,800.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยนูิต้ี เด็นตัล จ ำกดั บริษัท ยนูิต้ี เด็นตัล จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R015/63 14/1/63

96 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (ทนัตกรรม) 15,180.00      15,180.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.ดี ทันตเวช (1988) จ ำกดั บริษัท เอส.ดี ทันตเวช (1988) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R016/63 14/1/63

97 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (ทนัตกรรม) 3,800.00       3,800.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R017/63 14/1/63

98 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (ทนัตกรรม) 8,174.80       8,174.80        เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R018/63 14/1/63

99 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 11,624.00      11,624.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนัชพร ร้ำนธนัชพร รำคำต่ ำสุด Y029/63 2/1/63

100 จ้ำงบ ำรุงรักษำลิฟท์ 4,288.91       4,288.91        เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิกม่ำ เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดับริษัท ซิกม่ำ เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดัรำคำต่ ำสุด Y030/63 2/1/63

101 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (ทนัตกรรม) 1,120.00       1,120.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R019/63 23/1/63

102 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (ทนัตกรรม) 12,750.00      12,750.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ำกดั บริษัท ชูมิตร 1967 จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R020/63 23/1/63

103 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (ทนัตกรรม) 2,870.00       2,870.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ไดรว์ เด็นทัล่ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ำกดับริษัท ไดรว์ เด็นทัล่ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ำกดัรำคำต่ ำสุด R021/63 23/1/63

104 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (ทนัตกรรม) 12,198.00      12,198.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R022/63 23/1/63

105 จ้ำงส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต 1,070.00 1,070.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ทริปเปลิท ีอินเตอร์เน็ต จ ำกัด บริษทั ทริปเปลิท ีอินเตอร์เน็ต จ ำกัด รำคำต่ ำสุด IT020/63 23/1/63

106 วสัดุบริโภค 13,335.00 13,335.00 เฉพำะเจำะจง นำยประยรู  ค ำชุม นำยประยรู  ค ำชุม รำคำต่ ำสุด I098/63 27/01/63

107 วสัดุบริโภค 15,480.00 15,480.00 เฉพำะเจำะจง นำงสุนันนิด  คงต่ำย นำงสุนันนิด  คงต่ำย รำคำต่ ำสุด I099/63 27/01/63

108 วสัดุบริโภค 3,295.00 3,295.00 เฉพำะเจำะจง นำงวิชชุดำ  แดงศักด์ิ นำงวิชชุดำ  แดงศักด์ิ รำคำต่ ำสุด I100/63 27/01/63

109 วสัดุบริโภค 3,195.00 3,195.00 เฉพำะเจำะจง นำยรังสรรค์  กนัธิยะ นำยรังสรรค์  กนัธิยะ รำคำต่ ำสุด I101/63 27/01/63

110 วสัดุบริโภค 240.00 240.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีระศักด์ิ  บุญเรือนยำ นำยธีระศักด์ิ  บุญเรือนยำ รำคำต่ ำสุด I102/63 27/01/63
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111 วสัดุบริโภค 1,600.00 1,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สหมิตรฟำร์ม 99 จ ำกดั บริษัท สหมิตรฟำร์ม 99 จ ำกดั รำคำต่ ำสุด I103/63 27/01/63

112 จ้ำงส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต 533.93 533.93 เฉพำะเจำะจง บริษทั แอดวำนซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  จ ำกัด บริษทั แอดวำนซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  จ ำกัด รำคำต่ ำสุด IT021/63 30/1/63

113 จ้ำงส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต 820.00 820.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกัด บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกัด รำคำต่ ำสุด IT022/63 30/1/63

114 จ้ำงส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต 1,284.00 1,284.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ทโีอท ีจ ำกัด (มหำชน) บริษทั ทโีอท ีจ ำกัด (มหำชน) รำคำต่ ำสุด IT023/63 30/1/63

115 จ้ำงส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต 8,774.00 8,774.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ทโีอท ีจ ำกัด (มหำชน) บริษทั ทโีอท ีจ ำกัด (มหำชน) รำคำต่ ำสุด IT024/63 30/1/63

116 จ้ำงบคุคลเพื่อปฏบิติังำนใน

หน้ำที่ พนักงำนนวด
13,290.00      13,290.00      เฉพำะเจำะจง นำงมณฑำ  สุธรรมซำว นำงมณฑำ  สุธรรมซำว รำคำต่ ำสุด PP101/63 24/1/63

117 จ้ำงบคุคลเพื่อปฏบิติังำนใน

หน้ำที่ พนักงำนนวด
13,680.00      13,680.00      เฉพำะเจำะจง นำงวิมลพรรณ์  ชัยยำศรี นำงวิมลพรรณ์  ชัยยำศรี รำคำต่ ำสุด PP102/63 24/1/63

118 จ้ำงบคุคลเพื่อปฏบิติังำนใน

หน้ำที่ พนักงำนนวด
12,240.00      12,240.00      เฉพำะเจำะจง นำงธันยสิทธิ ์ วงศ์ใหญ่ นำงธันยสิทธิ ์ วงศ์ใหญ่ รำคำต่ ำสุด PP103/63 24/1/63

119 จ้ำงบคุคลเพื่อปฏบิติังำนใน

หน้ำที่ แพทย์แผนจีน
14,070.00      14,070.00      เฉพำะเจำะจง นำงธนำ  อนิทร์แจม่ นำงธนำ  อนิทร์แจม่ รำคำต่ ำสุด PP104/63 24/1/63

120 จ้ำงบคุคลเพื่อปฏบิติังำนใน

หน้ำที่ พนักงำนนวด
13,860.00      13,860.00      เฉพำะเจำะจง นำงฐำนิตย ์ ใจวิลัย นำงฐำนิตย ์ ใจวิลัย รำคำต่ ำสุด PP105/63 24/1/63

121 จ้ำงบคุคลเพื่อปฏบิติังำนใน

หน้ำที่ พนักงำนนวด
13,740.00      13,740.00      เฉพำะเจำะจง นำงสร้อยเพชร  ดิเรกชัยชนะกลุ นำงสร้อยเพชร  ดิเรกชัยชนะกลุ รำคำต่ ำสุด PP106/63 24/1/63

122 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 4,600.00 4,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ย.ูพ.ีเมดิคอลซอลเตอร์ บริษัท ย.ูพ.ีเมดิคอลซอลเตอร์ รำคำต่ ำสุด A142/63 11/02/63

123 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 27,300.00 27,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป รำคำต่ ำสุด A143/63 "

124 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 6,940.00 6,940.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วี อำร์ ซัพพอร์ต บริษัท วี อำร์ ซัพพอร์ต รำคำต่ ำสุด A144/63 "

125 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 5,400.00 5,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทเอน็.ที.ที มำร์เกต็ต้ิง บริษัทเอน็.ที.ที มำร์เกต็ต้ิง รำคำต่ ำสุด A145/63 "
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126 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 5,400.00 5,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทโกร๊ธ ซัพพลำย เมดิคอล บริษัทโกร๊ธ ซัพพลำย เมดิคอล รำคำต่ ำสุด A146/63 "

127 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทอำร์เอกซ์ บริษัทอำร์เอกซ์ รำคำต่ ำสุด A147/63 "

128 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 68,000.00 68,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอน็ เทค ซัพพลำย หจก.เอน็ เทค ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด A148/63 "

129 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 3,200.00 3,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทเอฟ.ซี.พี บริษัทเอฟ.ซี.พี รำคำต่ ำสุด A149/63 "

130 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 6,750.00 6,750.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทสไปโรเมด บริษัทสไปโรเมด รำคำต่ ำสุด A150/63 "

131 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 17,550.00 17,550.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป รำคำต่ ำสุด A151/63 "

132 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 5,850.00 5,850.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป รำคำต่ ำสุด A152/63 "

133 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 2,400.00 2,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทอสีโก้ บริษัทอสีโก้ รำคำต่ ำสุด A153/63 "

134 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 2,900.00 2,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทแอมเบสพลัส บริษัทแอมเบสพลัส รำคำต่ ำสุด A154/63 "

135 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 4,800.00 4,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป รำคำต่ ำสุด A155/63 "

136 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 7,110.00 7,110.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทบีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี บริษัทบีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี รำคำต่ ำสุด A156/63 25/2/63

137 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 6,800.00 6,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอน็.เทค.ซัพพลำย หจก.เอน็.เทค.ซัพพลำย รำคำต่ ำสุด A157/63 "

138 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 18,000.00 18,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทไทยกอ๊ส บริษัทไทยกอ๊ส รำคำต่ ำสุด A158/63 "

139 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 38,400.00 38,400.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป รำคำต่ ำสุด A159/63 "

140 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 11,800.00 11,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป รำคำต่ ำสุด A160/63 "

141 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 3,100.00 3,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทเอน็.ที.ที มำร์เกต็ต้ิง บริษัทเอน็.ที.ที มำร์เกต็ต้ิง รำคำต่ ำสุด A161/63 "

142 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 2,725.00 2,725.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทวี อำร์ ซัพพอร์ต บริษัทวี อำร์ ซัพพอร์ต รำคำต่ ำสุด A162/63 "

143 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 2,200.00 2,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทเทคโนเมดัล บริษัทเทคโนเมดัล รำคำต่ ำสุด A163/63 "

144 วสัดุเภสัชกรรม 42,000.00 42,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.ที.พ.ีอนิเตอร์ลำเบล ร้ำน เอ.ที.พ.ีอนิเตอร์ลำเบล รำคำต่ ำสุด B023/63 04/02/63

145 วสัดุเภสัชกรรม 16,000.00 16,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทโพส เฮลท์ แคร์ บริษัทโพส เฮลท์ แคร์ รำคำต่ ำสุด B024/63 "
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146 วสัดุเภสัชกรรม 39,000.00 39,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทนิคคิโซ บริษัทนิคคิโซ รำคำต่ ำสุด B025/63 13/02/63

147 วสัดุเภสัชกรรม 38,000.00 38,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทนิคคิโซ บริษัทนิคคิโซ รำคำต่ ำสุด B026/63 18/02/63

148 วสัดุเภสัชกรรม 2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทเอช ดี เมดิคอล บริษัทเอช ดี เมดิคอล รำคำต่ ำสุด B027/63 "

149 วสัดุเภสัชกรรม 60,000.00 60,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทซิลลิคฟำร์ม่ำ บริษัทซิลลิคฟำร์ม่ำ รำคำต่ ำสุด B028/63 25/02/63

150 วสัดุเภสัชกรรม 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทเทคโนเมดิคัล บริษัทเทคโนเมดิคัล รำคำต่ ำสุด B029/63 "

151 วสัดุเภสัชกรรม 1,920.00 1,920.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป รำคำต่ ำสุด B030/63 "

152 วสัดุเคร่ืองแต่งกำย 27,000.00      27,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทบีเจเอช เมดิคอล บริษัทบีเจเอช เมดิคอล รำคำต่ ำสุด H005/63 11/02/63

153 วสัดุเคร่ืองแต่งกำย 27,360.00      27,360.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่ใจดี หจก.เชียงใหม่ใจดี รำคำต่ ำสุด H006/63 17/02/63

154 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 2,025.00       2,025.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เป่ำเปำ หจก.เป่ำเปำ รำคำต่ ำสุด E028/63 05/02/63

155 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 1,920.00       1,920.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนกลุ ร้ำนกลุ รำคำต่ ำสุด E029/63 "

156 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 8,000.00       8,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนโปรเจค็ กรุ๊ป ร้ำนโปรเจค็ กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด E030/63 11/02/63

157 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 29,000.00      29,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ.พ ีเทรดด้ิง ร้ำนเอ.พ ีเทรดด้ิง รำคำต่ ำสุด E031/63 "

158 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 6,285.00       6,285.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคอดุมทรัพย์ ร้ำนโชคอดุมทรัพย์ รำคำต่ ำสุด E032/63 "

159 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 960.00          960.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุมินทร์จกัสำน ร้ำนสุมินทร์จกัสำน รำคำต่ ำสุด E033/63 10/02/63

160 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 9,522.00       9,522.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เป่ำเปำ หจก.เป่ำเปำ รำคำต่ ำสุด E034/63 "

161 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 52,537.00       52,537.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เอก็โคเคม หจก.เอก็โคเคม รำคำต่ ำสุด E035/63 21/02/63

162 วสัดุคอมพวิเตอร์ 28,000.00      28,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนทัศน์ศิริคอมพวิเตอร์ ร้ำนทัศน์ศิริคอมพวิเตอร์ รำคำต่ ำสุด F009/63 11/02/63

163 วสัดุส ำนักงำน 27,000.00      27,000.00      เฉพำะเจำะจง T.W.SERVICE T.W.SERVICE รำคำต่ ำสุด D026/63 11/02/63

164 วสัดุส ำนักงำน 45,000.00      45,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทโมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ บริษัทโมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ รำคำต่ ำสุด D027/63 "

165 วสัดุส ำนักงำน 11,270.00      11,270.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนนพคุณ ร้ำนนพคุณ รำคำต่ ำสุด D028/63 "
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166 วสัดุส ำนักงำน 9,305.00       9,305.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เป่ำเปำ หจก.เป่ำเปำ รำคำต่ ำสุด D029/63 10/02/63

167 วสัดุไฟฟำ้ 7,235.00       7,235.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เป่ำเปำ หจก.เป่ำเปำ รำคำต่ ำสุด G005/63 10/02/63

168 วสัดุบริโภค 13,560.00      13,560.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคอดุมทรัพย์ ร้ำนโชคอดุมทรัพย์ รำคำต่ ำสุด SS017/63 17/02/63

169 วสัดุก่อสร้ำง-ประปำ 6,099.00       6,099.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด J010/63 03/02/63

170 วสัดุก่อสร้ำง-ประปำ 6,357.00       6,357.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด J011/63 "

171 วสัดุก่อสร้ำง-ประปำ 6,917.00       6,917.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด J012/63 04/02/63

172 วสัดุก่อสร้ำง-ประปำ 5,130.00       5,130.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด J013/63 "

173 วสัดุก่อสร้ำง-ประปำ 2,860.00       2,860.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด J014/63 "

174 วสัดุก่อสร้ำง-ประปำ 1,588.00       1,588.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด J015/63 "

175 วสัดุก่อสร้ำง-ประปำ 1,533.00       1,533.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด J016/63 05/02/63

176 วสัดุก่อสร้ำง-ประปำ 4,037.00       4,037.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด J017/63 21/02/63

177 วสัดุอื่นๆ 1,515.00       1,515.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด K007/63 03/02/63

178 วสัดุอื่นๆ 1,114.00       1,114.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด K008/63 "

179 วสัดุอื่นๆ 8,465.00       8,465.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด K009/636 04/02/63

180 วสัดุอื่นๆ 1,260.00       1,260.00        เฉพำะเจำะจง บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ รำคำต่ ำสุด K010/63 21/02/63

181 วสัดุไฟฟำ้ 14,828.00      14,828.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด S012/63 03/02/63

182 วสัดุไฟฟำ้ 13,800.00      13,800.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่ซ่ือตรงแบตเตอร่ี หจก.เชียงใหม่ซ่ือตรงแบตเตอร่ี รำคำต่ ำสุด S013/63 04/02/63

183 วสัดุไฟฟำ้ 8,355.00       8,355.00        เฉพำะเจำะจง บริษัทเอเชียกำรไฟฟำ้ บริษัทเอเชียกำรไฟฟำ้ รำคำต่ ำสุด S014/63 07/02/63

184 วสัดุไฟฟำ้ 3,715.00       3,715.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพลกำรค้ำ ร้ำนธนพลกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด S015/63 21/02/63

185 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 9,600.00       9,600.00        เฉพำะเจำะจง บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T009/63 05/02/63
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186 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 98,685.00      98,685.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T010/63 "

187 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 18,450.00      18,450.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T011/63 "

188 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 93,970.00      93,970.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T012/63 "

189 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 5,940.00       5,940.00        เฉพำะเจำะจง บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T013/63 "

190 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 144,400.00    144,400.00    เฉพำะเจำะจง บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T014/63 "

191 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 2,790.00       2,790.00        เฉพำะเจำะจง บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด T015/63 "

192 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 133,750.00    133,750.00    เฉพำะเจำะจง บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด FF008/63 05/02/63

193 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 24,400.00      24,400.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด FF009/63 "

194 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 12,250.00      12,250.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด FF010/63 "

195 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 33,100.00      33,100.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด FF011/63 "

196 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 44,750.00      44,750.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด FF012/63 "

197 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 39,950.00      39,950.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด FF013/63 "

198 เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 3,200.00       3,200.00        เฉพำะเจำะจง บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ บริษัทสีมำเฮลธ์แคร์ รำคำต่ ำสุด U004/63 05/02/63

199 วสัดุกำรแพทย์ 5,839.00 5,839.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M026/63 3/2/63

200 วสัดุกำรแพทย์ 26,400.00 26,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M027/63 3/2/63

201 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (ทนัตกรรม) 5,000.00       5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ไดรว์ เด็นทัล่ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ำกดับริษัท ไดรว์ เด็นทัล่ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ำกดัรำคำต่ ำสุด R023/63 3/2/63

202 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (ทนัตกรรม) 10,250.00      10,250.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ ำกดั บริษัท เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R024/63 3/2/63

203 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (ทนัตกรรม) 5,328.00       5,328.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R025/63 3/2/63

204 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (ทนัตกรรม) 9,120.00       9,120.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท วี อำร์ พ ีเด้นท์ จ ำกดั บริษัท วี อำร์ พ ีเด้นท์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด R026/63 3/2/63

205 วสัดุบริโภค 14,552.00 14,552.00 เฉพำะเจำะจง นำยประยรู  ค ำชุม นำยประยรู  ค ำชุม รำคำต่ ำสุด I104/63 3/2/63



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง  รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

206 วสัดุบริโภค 17,725.00 17,725.00 เฉพำะเจำะจง นำงสุนันนิด  คงต่ำย นำงสุนันนิด  คงต่ำย รำคำต่ ำสุด I105/63 3/2/63

207 วสัดุบริโภค 2,700.00 2,700.00 เฉพำะเจำะจง นำงวิชชุดำ  แดงศักด์ิ นำงวิชชุดำ  แดงศักด์ิ รำคำต่ ำสุด I106/63 3/2/63

208 วสัดุบริโภค 3,085.00 3,085.00 เฉพำะเจำะจง นำยรังสรรค์  กนัธิยะ นำยรังสรรค์  กนัธิยะ รำคำต่ ำสุด I107/63 3/2/63

209 วสัดุบริโภค 440.00 440.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีระศักด์ิ  บุญเรือนยำ นำยธีระศักด์ิ  บุญเรือนยำ รำคำต่ ำสุด I108/63 3/2/63

210 วสัดุบริโภค 1,280.00 1,280.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สหมิตรฟำร์ม 99 จ ำกดั บริษัท สหมิตรฟำร์ม 99 จ ำกดั รำคำต่ ำสุด I109/63 3/2/63

211 ค่ำบริกำรแผ่นวดัรังสีโอเอสแอล 30,500.00      30,500.00      เฉพำะเจำะจง กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ รำคำต่ ำสุด Y030/63 5/2/63

212 วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,770.00       1,770.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนที เอน็ บี ปร้ินเตอร์ ร้ำนที เอน็ บี ปร้ินเตอร์ รำคำต่ ำสุด ค.044/63 6/2/63

213 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (เภสัชกรรม) 11,770.00      11,770.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟำร์อสีท์ จ ำกดั บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟำร์อสีท์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด ค.045/63 6/2/63

214 วสัดุกำรแพทย์ 92,000.00 92,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนยก์ำรได้ยนิดีเมด จ ำกดั บริษัท ศูนยก์ำรได้ยนิดีเมด จ ำกดั รำคำต่ ำสุด P003/63 6/2/63

215 วสัดุกำรแพทย์ 2,559.00 2,559.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M029/63 6/2/63

216 วสัดุกำรแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บริษัท ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M038/63 7/2/63

217 วสัดุกำรแพทย์ 2,800.00 2,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M039/63 7/2/63

218 วสัดุบริโภค 16,127.00 16,127.00 เฉพำะเจำะจง นำยประยรู  ค ำชุม นำยประยรู  ค ำชุม รำคำต่ ำสุด I110/63 7/2/63

219 วสัดุบริโภค 14,950.00 14,950.00 เฉพำะเจำะจง นำงสุนันนิด  คงต่ำย นำงสุนันนิด  คงต่ำย รำคำต่ ำสุด I111/63 7/2/63

220 วสัดุบริโภค 3,505.00 3,505.00 เฉพำะเจำะจง นำงวิชชุดำ  แดงศักด์ิ นำงวิชชุดำ  แดงศักด์ิ รำคำต่ ำสุด I112/63 7/2/63

221 วสัดุบริโภค 3,055.00 3,055.00 เฉพำะเจำะจง นำยรังสรรค์  กนัธิยะ นำยรังสรรค์  กนัธิยะ รำคำต่ ำสุด I113/63 7/2/63

222 วสัดุบริโภค 100.00 100.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีระศักด์ิ  บุญเรือนยำ นำยธีระศักด์ิ  บุญเรือนยำ รำคำต่ ำสุด I114/63 7/2/63

223 วสัดุบริโภค 1,600.00 1,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สหมิตรฟำร์ม 99 จ ำกดั บริษัท สหมิตรฟำร์ม 99 จ ำกดั รำคำต่ ำสุด I115/63 7/2/63

224 จ้ำงซ่อมแซมระบบเซ็นทลัไปป์

ไลน์
27,071.00      27,071.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอม็อ ีลำนนำ เซอร์วิส จ ำกดั บริษัท เอม็อ ีลำนนำ เซอร์วิส จ ำกดั รำคำต่ ำสุด Y024/63 7/2/63

225 จ้ำงซ่อมแซมฝ้ำเดดำนบริเวณ

คลังยำหอ้งเก็บตู้เย็น
24,000.00      24,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยกฤษดำ จนัทำอำ้ย นำยกฤษดำ จนัทำอำ้ย รำคำต่ ำสุด Y025/63 7/2/63



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ
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ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลที่
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โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

226 จ้ำงเปล่ียนวอลล์เปเปอร์ 11,840.00      11,840.00      เฉพำะเจำะจง นำยดลภพ เปีย้ปลูก นำยดลภพ เปีย้ปลูก รำคำต่ ำสุด Y026/63 7/2/63

227 จ้ำงซ่อมแซมมุ้งลวด  22,740.00      22,740.00      เฉพำะเจำะจง นำยสถำพร  วรรณแกว้ นำยสถำพร  วรรณแกว้ รำคำต่ ำสุด Y027/63 7/2/63

228 วสัดุส ำนักงำน 830.00          830.00          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดัเป่ำเปำ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดัเป่ำเปำ รำคำต่ ำสุด ค.046/63 7/2/63

229 วสัดุส ำนักงำน 210.00 210.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดัเป่ำเปำ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดัเป่ำเปำ รำคำต่ ำสุด ค.047/63 7/2/63

230 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (วทิยำศำสตร์

และกำรแพทย)์
36,520.00 36,520.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอส ซี เคมี แล็ป ร้ำนเอส ซี เคมี แล็ป รำคำต่ ำสุด ค.048/63 13/2/63

231 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (วทิยำศำสตร์

และกำรแพทย)์
2,889.00 2,889.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟำร์อสีท์ จ ำกดั บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟำร์อสีท์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด ค.049/63 13/2/63

232 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (วทิยำศำสตร์

และกำรแพทย)์
14,225.65      14,225.65      เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม (ภำคเหนือ) องค์กำรเภสัชกรรม (ภำคเหนือ) รำคำต่ ำสุด ค.050/63 13/2/63

233 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (วทิยำศำสตร์

และกำรแพทย)์
16,150.00      16,150.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ไซแอนติฟคิ แอนด์ ค้อนซัลท์ จ ำกดับริษัท ไซแอนติฟคิ แอนด์ ค้อนซัลท์ จ ำกดัรำคำต่ ำสุด ค.051/63 13/2/63

234 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (วทิยำศำสตร์

และกำรแพทย)์
9,100.00 9,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ ำกดั บริษัท ไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ ำกดั รำคำต่ ำสุด ค.052/63 13/2/63

235 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ (วทิยำศำสตร์

และกำรแพทย)์
84,000.00      84,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท คิว เอส อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั บริษัท คิว เอส อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั รำคำต่ ำสุด ค.053/63 13/2/63

236 วสัดุส ำนักงำน 705.00          705.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีเอด็ยเูคชั่น จ ำกดั บริษัท ซีเอด็ยเูคชั่น จ ำกดั รำคำต่ ำสุด ค.056/63 13/2/63

237 จ้ำงเหมำท ำเอกสำรคัดกรอง 36,560.00      36,560.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนโปรเจค็กรุ๊ป ร้ำนโปรเจค็กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด ค.054/63 17/2/63

238 จ้ำงเหมำท ำเอกสำรคัดกรอง 33,575.00      33,575.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนโปรเจค็กรุ๊ป ร้ำนโปรเจค็กรุ๊ป รำคำต่ ำสุด ค.055/63 17/2/63

239 เวชภณัฑ์มิใช่ยำ       21,050.00       21,050.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดัอนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดัอนิสทรูเม้นท์ แล็ป รำคำต่ ำสุด ค.058/63 20/2/63
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240 จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือทำง

หอ้งปฏบิติักำร
236,000.00    236,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท คิวไบโอซำยน์ จ ำกดั บริษัท คิวไบโอซำยน์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด ค.057/63 26/2/63

241 วสัดุกำรแพทย์ 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M028/63 12/2/63

242 จ้ำงท ำปำ้ยไวนิล 2,160.00 2,160.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนณัฐ โฆษณำ ร้ำนณัฐ โฆษณำ รำคำต่ ำสุด EE006/63 13/2/63

243 วสัดุบริโภค 12,850.00 12,850.00 เฉพำะเจำะจง นำยประยรู  ค ำชุม นำยประยรู  ค ำชุม รำคำต่ ำสุด I116/63 17/2/63

244 วสัดุบริโภค 15,860.00 15,860.00 เฉพำะเจำะจง นำงสุนันนิด  คงต่ำย นำงสุนันนิด  คงต่ำย รำคำต่ ำสุด I117/63 17/2/63

245 วสัดุบริโภค 3,315.00 3,315.00 เฉพำะเจำะจง นำงวิชชุดำ  แดงศักด์ิ นำงวิชชุดำ  แดงศักด์ิ รำคำต่ ำสุด I118/63 17/2/63

246 วสัดุบริโภค 3,315.00 3,315.00 เฉพำะเจำะจง นำยรังสรรค์  กนัธิยะ นำยรังสรรค์  กนัธิยะ รำคำต่ ำสุด I119/63 17/2/63

247 วสัดุบริโภค 1,440.00 1,440.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สหมิตรฟำร์ม 99 จ ำกดั บริษัท สหมิตรฟำร์ม 99 จ ำกดั รำคำต่ ำสุด I120/63 17/2/63

248 จ้ำงร้ือถอนเจำเผำขยะติดเชื้อ 15,000.00      15,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยอดุม  ปุกค ำนวล นำยอดุม  ปุกค ำนวล รำคำต่ ำสุด Y031/63 17/2/63

249 วสัดุกำรแพทย์ 28,000.00 28,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M030/63 18/2/63

250 วสัดุกำรแพทย์ 25,600.00 25,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮอสปีเทค จ ำกดั บริษัท ฮอสปีเทค จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M032/63 18/2/63

251 จ้ำงตรวจวเิครำะหคุ์ณภำพน้ ำ 3850 3850 เฉพำะเจำะจง ในรำชกำรมหำวทิยำลัยเชียงใหม่ ในรำชกำรมหำวทิยำลัยเชียงใหม่ รำคำต่ ำสุด LL036/63 18/2/63

252 จ้ำงตัดและเย็บผ้ำเช็ดมือ 3,600.00       3,600.00        เฉพำะเจำะจง นำงสมบูรณ์  ด้วงค ำเด็จ นำงสมบูรณ์  ด้วงค ำเด็จ รำคำต่ ำสุด Y032/63 19/2/63

253 วสัดุกำรแพทย์ 1,440.00 1,440.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M031/63 21/2/63

254 วสัดุกำรแพทย์ 5,624.00       5,624.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M033/63 24/2/63

255 วสัดุบริโภค 13,650.00 13,650.00 เฉพำะเจำะจง นำยประยรู  ค ำชุม นำยประยรู  ค ำชุม รำคำต่ ำสุด I121/63 24/2/63

256 วสัดุบริโภค 14,670.00 14,670.00 เฉพำะเจำะจง นำงสุนันนิด  คงต่ำย นำงสุนันนิด  คงต่ำย รำคำต่ ำสุด I122/63 24/2/63

257 วสัดุบริโภค 2,995.00 2,995.00 เฉพำะเจำะจง นำงวิชชุดำ  แดงศักด์ิ นำงวิชชุดำ  แดงศักด์ิ รำคำต่ ำสุด I123/63 24/2/63

258 วสัดุบริโภค 3,425.00 3,425.00 เฉพำะเจำะจง นำยรังสรรค์  กนัธิยะ นำยรังสรรค์  กนัธิยะ รำคำต่ ำสุด I124/63 24/2/63
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259 วสัดุบริโภค 240.00 240.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีระศักด์ิ  บุญเรือนยำ นำยธีระศักด์ิ  บุญเรือนยำ รำคำต่ ำสุด I125/63 24/2/63

260 วสัดุบริโภค 1,440.00 1,440.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สหมิตรฟำร์ม 99 จ ำกดั บริษัท สหมิตรฟำร์ม 99 จ ำกดั รำคำต่ ำสุด I126/63 24/2/63

261 จ้ำงซ่อมแซมระบบกั้นประตู

อัตโนมัติ
8,000.00       8,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน พพิฒัน์พงศ์เซอร์วิส ร้ำน พพิฒัน์พงศ์เซอร์วิส รำคำต่ ำสุด Y033/63 24/2/63

262 จ้ำงซ่อมแซมระบบทอ่ส่งน้ ำ 91,485.00      91,485.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ดี - ช็อป ซัพพลำย จ ำกดั บริษัท ดี - ช็อป ซัพพลำย จ ำกดั รำคำต่ ำสุด Y034/63 24/2/63

263 จ้ำงซ่อมแซมระบบเซ็นทลัไปป์

ไลน์
50,022.50      50,022.50      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอม็อ ีลำนนำ เซอร์วิส จ ำกดั บริษัท เอม็อ ีลำนนำ เซอร์วิส จ ำกดั รำคำต่ ำสุด Y035/63 24/2/63

264 วสัดุกำรแพทย์ 21,500.00 21,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท เอม็ดีซี (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M034/63 25/2/63

265 วสัดุกำรแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอเอม็ซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)  จ ำกดับริษัท เอเอม็ซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)  จ ำกดัรำคำต่ ำสุด P004/63 27/2/63

266 วสัดุกำรแพทย์ 96,000.00 96,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอยีร์โทน จ ำกดั บริษัท เอยีร์โทน จ ำกดั รำคำต่ ำสุด P005/63 27/2/63

267 วสัดุกำรแพทย์ 21,400.00      21,400.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท อดุม เมดิคอล อคิวิปเม้นท์ จ ำกดั บริษัท อดุม เมดิคอล อคิวิปเม้นท์ จ ำกดั รำคำต่ ำสุด M035/63 28/2/63

268 จ้ำงท ำปำ้ยไวนิล 6,500.00 6,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนณัฐ โฆษณำ ร้ำนณัฐ โฆษณำ รำคำต่ ำสุด EE007/63 28/2/63

269 จ้ำงส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต 533.93 533.93 เฉพำะเจำะจง บริษทั แอดวำนซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  จ ำกัด บริษทั แอดวำนซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  จ ำกัด รำคำต่ ำสุด IT025/63 28/2/63

270 จ้ำงส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต 820.00 820.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกัด บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกัด รำคำต่ ำสุด IT026/63 28/2/63

271 จ้ำงส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต 1,284.00 1,284.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ทโีอท ีจ ำกัด (มหำชน)  บริษทั ทโีอท ีจ ำกัด (มหำชน)  รำคำต่ ำสุด IT027/63 28/2/63

272 จ้ำงส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต 8,774.00 8,774.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ทโีอท ีจ ำกัด (มหำชน)  บริษทั ทโีอท ีจ ำกัด (มหำชน)  รำคำต่ ำสุด IT028/63 28/2/63

273 จ้ำงส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต 1,070.00 1,070.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ทริปเปลิท ีอินเตอร์เน็ต จ ำกัด บริษทั ทริปเปลิท ีอินเตอร์เน็ต จ ำกัด รำคำต่ ำสุด IT029/63 28/2/63

274 ครุภณัฑ์กำรแพทย์        24,500.00         24,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป,หจก. หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป,หจก. รำคำต่ ำสุด AA008/63 5/2/63

275 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน        58,000.00         58,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั เอช.ไอ.เอ็ม แอร์คอนดิชั่น จ ำกัด บริษทั เอช.ไอ.เอ็ม แอร์คอนดิชั่น จ ำกัด รำคำต่ ำสุด AA009/63 "

276 ครุภณัฑ์ประปำ 90,950.00       90,950.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั เอ็นไวรอนเม็นทอล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง,บจก.บริษทั เอ็นไวรอนเม็นทอล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง,บจก.รำคำต่ ำสุด AA010/63 20/2/63

277 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน(ต่ ำกวำ่เกณฑ์)          2,800.00          2,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์,หจก. หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์,หจก. รำคำต่ ำสุด BB013/63 5/2/63

278 ครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวทิยุ(ต่ ำกวำ่เกณฑ์) 25,000.00       25,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่กำรดับเพลิง,หจก. หจก.เชียงใหม่กำรดับเพลิง,หจก. รำคำต่ ำสุด BB014/63 "
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279 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน(ต่ ำกวำ่เกณฑ์) 14,900.00       14,900.00        เฉพำะเจำะจง หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์,หจก. หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์,หจก. รำคำต่ ำสุด BB015/63 11/2/63

280 ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว(ต่ ำกวำ่เกณฑ์) 3,800.00         3,800.00         เฉพำะเจำะจง หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์,หจก. หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์,หจก. รำคำต่ ำสุด BB016/63 25/2/63

281 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน(ต่ ำกวำ่เกณฑ์) 5,900.00         5,900.00         เฉพำะเจำะจง หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์,หจก. หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์,หจก. รำคำต่ ำสุด BB017/63 "

282 ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว(ต่ ำกวำ่เกณฑ์) 3,300.00         3,300.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป,หจก. หจก.นอร์ทเทอร์นซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป,หจก. รำคำต่ ำสุด BB018/63 28/2/63

283 วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 11,929.99 11,929.99 เฉพำะเจำะจง บริษทัโตโยต้ำ เชียงใหม,่บจก. บริษทัโตโยต้ำ เชียงใหม,่บจก. รำคำต่ ำสุด CC002/63 6/2/63

284 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 450.00           450.00            เฉพำะเจำะจง บริษทันอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป,บจก. บริษทันอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป,บจก. รำคำต่ ำสุด DD056/63 13/2/63

285 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 15,000.00       15,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เมดิคอลอีควปิเมนท ์เซลล์แอนด์เซอร์วสิ,หจก.หจก.เมดิคอลอีควปิเมนท ์เซลล์แอนด์เซอร์วสิ,หจก.รำคำต่ ำสุด DD057/63 "

286 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวทิยุ 69,360.00       69,360.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนทเีอ็นบ ีปร้ินเตอร์เซอร์วสิ,ร้ำน ร้ำนทเีอ็นบ ีปร้ินเตอร์เซอร์วสิ,ร้ำน รำคำต่ ำสุด DD058/63 "

287 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 4,782.90         4,782.90         เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยต้ำ เชียงใหม,่บจก. บริษทั โตโยต้ำ เชียงใหม,่บจก. รำคำต่ ำสุด DD059/63 7/2/63

288 ซ่อมแซมครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว 31,351.00       31,351.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลำย บจก. บริษทั เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลำย บจก. รำคำต่ ำสุด DD060/63 20/2/63

289 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวทิยุ 600.00           600.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน ว.ีอำร์.เทคนิคซำวด์,ร้ำน ร้ำน ว.ีอำร์.เทคนิคซำวด์,ร้ำน รำคำต่ ำสุด DD061/63 24/2/63

290 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 11,880.00       11,880.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ์,หจก. หจก.เอ็มมีเน้นซ์,หจก. รำคำต่ ำสุด DD062/63 "

291 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 38,000.00       38,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั จี ดี โฟร์,บจก. บริษทั จี ดี โฟร์,บจก. รำคำต่ ำสุด DD063/63 "

292 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 9,000.00         9,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค็,บจก. บริษทั ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค็,บจก. รำคำต่ ำสุด DD064/63 "

293 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 9,000.00         9,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั เจ.ซี.เมด บริษทั เจ.ซี.เมด รำคำต่ ำสุด DD065/63 "

294 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 6,000.00         6,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั เจ.ซี.เมด บริษทั เจ.ซี.เมด รำคำต่ ำสุด DD066/63 "

295 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 9,000.00         9,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั เจ.ซี.เมด บริษทั เจ.ซี.เมด รำคำต่ ำสุด DD067/63 "

296 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 14,550.00       14,550.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เมดิคอลอีควปิเมนท ์เซลล์แอนด์เซอร์วสิ,หจก.หจก.เมดิคอลอีควปิเมนท ์เซลล์แอนด์เซอร์วสิ,หจก.รำคำต่ ำสุด DD068/63 "

297 ซ่อมแซมครุภณัฑ์โรงงำน 7,500.00         7,500.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป,บจก.บริษทั นอร์ทเทอร์น ซิสเต็มเมอร์ กรุ๊ป,บจก. รำคำต่ ำสุด DD069/63 "

298 ซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 21,000.00       21,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง(1992) บริษทั น ำววิฒัน์กำรช่ำง(1992) รำคำต่ ำสุด DD070/63 3/2/63


































