
แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

1 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             1,490.00          1,490.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที ช็อป          1,490.00 บ.ธงชัย ไอที ช็อป          1,490.00 ราคาต่่าสุด Pณ64010088 4/1/2564
2 ครุภณัฑ์การแพทย์           40,000.00        40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพออริต้ี        40,000.00 บ.ไพออริต้ี        40,000.00 ราคาต่่าสุด PO64010089 4/1/2564
3 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             8,970.00          8,970.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์          8,970.00 ร๎านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์          8,970.00 ราคาต่่าสุด Pณ64010090 4/1/2564
4 ครุภณัฑ์ทัว่ไป           11,990.00        11,990.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโปรดปันปัน        11,990.00 ร๎านโปรดปันปัน        11,990.00 ราคาต่่าสุด Pฉ64010101 15/1/2564
5 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             5,900.00        15,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโรจนภณัฑ์ราชบุรี          5,900.00 ร๎านโรจนภณัฑ์ราชบุรี          5,900.00 ราคาต่่าสุด Pณ64010102 15/1/2564
6 ครุภณัฑ์ทัว่ไป           45,200.00        45,200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนานิตย์แอร์        45,200.00 ร๎านธนานิตย์แอร์        45,200.00 ราคาต่่าสุด PJ64010103 15/1/2564
7 ครุภณัฑ์ทัว่ไป           10,070.00        10,070.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์        10,070.00 ร๎านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์        10,070.00 ราคาต่่าสุด Pณ64010104 15/1/2564
8 ครุภณัฑ์ทัว่ไป           10,890.00        10,890.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที ช็อป        10,890.00 บ.ธงชัย ไอที ช็อป        10,890.00 ราคาต่่าสุด Pณ64010105 15/1/2564
9 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             8,970.00          8,970.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์          8,970.00 ร๎านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์          8,970.00 ราคาต่่าสุด Pณ64010106 21/1/2564
10 ครุภณัฑ์ทัว่ไป           23,500.00        23,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพนิิจยนต์        23,500.00 ร๎านพนิิจยนต์        23,500.00 ราคาต่่าสุด Pฉ64010107 21/1/2564
11 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             1,600.00          1,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์          1,600.00 หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์          1,600.00 ราคาต่่าสุด Pณ64010108 21/1/2564
12 ครุภณัฑ์การแพทย์           21,500.00        21,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามอินเตอร์        21,500.00 บ.สยามอินเตอร์        21,500.00 ราคาต่่าสุด PO64120042 21/1/2564
13 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             2,100.00          2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโรจนภณัฑ์ราชบุรี          2,100.00 ร๎านโรจนภณัฑ์ราชบุรี          2,100.00 ราคาต่่าสุด Pณ64010113 27/1/2564
14 ครุภณัฑ์ทัว่ไป           21,170.00        21,170.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที ช็อป        21,170.00 บ.ธงชัย ไอที ช็อป        21,170.00 ราคาต่่าสุด Pณ64010114 27/1/2564
15 ครุภณัฑ์การแพทย์         124,000.00      124,000.00 e-bidding บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์      117,000.00 บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์      117,000.00 ราคาต่่าสุด 36/2564 11 ม.ค. 64
16 ซํอมครุภณัฑ์การแพทย์           42,800.00        42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รังสิภณัฑ์ จา่กัด        42,800.00 บริษทั รังสิภณัฑ์ จา่กัด        42,800.00 ราคาต่่าสุด P$64010039 4-ม.ค.-64
17 ซํอมครุภณัฑ์การแพทย์           42,770.00        42,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จา่กัด        42,770.00 บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จา่กัด        42,770.00 ราคาต่่าสุด P$64010040 4-ม.ค.-64
18 ซํอมครุภณัฑ์การแพทย์           86,460.00        86,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เกทเวย์ เฮลแคร์ จา่กัด        86,460.00 บริษทั เกทเวย์ เฮลแคร์ จา่กัด        86,460.00 ราคาต่่าสุด P$64010041 4-ม.ค.-64
19 ซํอมครุภณัฑ์การแพทย์

          26,750.00        26,750.00
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จา่กัด        26,750.00 บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จา่กัด        26,750.00
ราคาต่่าสุด P$64010042

4-ม.ค.-64
20 ซํอมครุภณัฑ์การแพทย์

        121,000.00      121,000.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศ

ไทย) จา่กัด      121,000.00
บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศ
ไทย) จา่กัด      121,000.00

ราคาต่่าสุด
49/2564 6-ม.ค.-64

21 ซํอมครุภณัฑ์การแพทย์         173,340.00      173,340.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจา่กัด วินเทร็ชเชอร์      173,340.00 หา๎งหุน๎สํวนจา่กัด วินเทร็ชเชอร์      173,340.00 ราคาต่่าสุด 54/2564 20-ม.ค.-64
22 ซํอมครุภณัฑ์การแพทย์           90,780.00        90,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมกกะฟลิ จา่กัด        90,780.00 บริษทั เมกกะฟลิ จา่กัด        90,780.00 ราคาต่่าสุด P$64010043 25-ม.ค.-64
23 ซํอมครุภณัฑ์การแพทย์           15,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโนเวชัน่ จา่กัด        15,000.00 บริษทั อินโนเวชัน่ จา่กัด        15,000.00 ราคาต่่าสุด P$64010044 25-ม.ค.-64
24 ซํอมครุภณัฑ์การแพทย์           72,500.00        72,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเทค เฮลแคร์ จา่กัด        72,500.00 บริษทั ยูนิเทค เฮลแคร์ จา่กัด        72,500.00 ราคาต่่าสุด P$64010045 25-ม.ค.-64
25 ซํอมครุภณัฑ์การแพทย์           69,871.00        69,871.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จา่กัด        69,871.00 บริษทั เมดิทอป จา่กัด        69,871.00 ราคาต่่าสุด P$64010046 25-ม.ค.-64
26 ซํอมครุภณัฑ์การแพทย์             7,490.00          7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจพพี ีแคร์ จา่กัด          7,490.00 บริษทั เจพพี ีแคร์ จา่กัด          7,490.00 ราคาต่่าสุด P$64010047 25-ม.ค.-64
27 ซํอมครุภณัฑ์การแพทย์           88,000.00        88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จา่กัด        88,000.00 บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จา่กัด        88,000.00 ราคาต่่าสุด P$64010048 25-ม.ค.-64
28 ซํอมครุภณัฑ์การแพทย์           33,384.00        33,384.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จา่กัด        33,384.00 บริษทั เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จา่กัด        33,384.00 ราคาต่่าสุด P$64010049 25-ม.ค.-64
29 วัสดุการแพทย์เพือ่ซํอม           62,350.00        62,350.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        62,350.00 ร๎าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        62,350.00 ราคาต่่าสุด Pธ64010038 12-ม.ค.-64
30 วัสดุการแพทย์เพือ่ซํอม           85,065.00        85,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        85,065.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        85,065.00 ราคาต่่าสุด Pธ64010039 12-ม.ค.-64
31 วัสดุการแพทย์เพือ่ซํอม             6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เฟร์ิสท เทรดด้ิง          6,000.00 ร๎าน เฟร์ิสท เทรดด้ิง          6,000.00 ราคาต่่าสุด Pธ64010040 12-ม.ค.-64
32 วัสดุการแพทย์เพือ่ซํอม           27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จา่กัด        27,000.00 บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จา่กัด        27,000.00 ราคาต่่าสุด Pธ64010041 12-ม.ค.-64

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

33 วัสดุการแพทย์เพือ่ซํอม           28,500.00        28,500.00 เฉพาะเจาะจง บรัท ไพรม์ เมดิคอล จา่กัด        28,500.00 บรัท ไพรม์ เมดิคอล จา่กัด        28,500.00 ราคาต่่าสุด Pธ64010042 12-ม.ค.-64
34 วัสดุการแพทย์เพือ่ซํอม             7,704.00          7,704.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เจ บี ซัพพลาย          7,704.00 ร๎าน เจ บี ซัพพลาย          7,704.00 ราคาต่่าสุด Pธ64010043 14-ม.ค.-64
35 วัสดุการแพทย์เพือ่ซํอม           36,000.00        36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโร เมด จา่กัด        36,000.00 บริษทั สไปโร เมด จา่กัด        36,000.00 ราคาต่่าสุด Pธ64010044 14-ม.ค.-64
36 วัสดุการแพทย์เพือ่ซํอม           30,160.00        30,160.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        30,160.00 ร๎าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        30,160.00 ราคาต่่าสุด Pธ64010045 14-ม.ค.-64
37 วัสดุการแพทย์เพือ่ซํอม

          13,200.00        13,200.00
เฉพาะเจาะจง

ร๎าน มีดี ซัพพลาย โดยนางประทีป พึง่เสือ        13,200.00 ร๎าน มีดี ซัพพลาย โดยนางประทีป พึง่เสือ        13,200.00
ราคาต่่าสุด Pธ64010046

19-ม.ค.-64
38 จ๎างเหมาบริการ           65,270.00        65,270.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจา่กัด ทวีทรัพย์ แอร์        65,270.00 หา๎งหุน๎สํวนจา่กัด ทวีทรัพย์ แอร์        65,270.00 ราคาต่่าสุด P264010706 11/01/2564
39 จ๎างเหมาบริการ           15,200.00        15,200.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอร์วิส โดยนายบรรพต เปียปะโมง        15,200.00 กฤษณะเซอร์วิส โดยนายบรรพต เปียปะโมง        15,200.00 ราคาต่่าสุด P264010789 26/1/2564

40 จ๎างเหมาบริการ           98,500.00        98,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ควอลิต้ี กรุ๏ป จา่กัด        98,500.00 บริษทั ควอลิต้ี กรุ๏ป จา่กัด        98,500.00 ราคาต่่าสุด P264010707 11/1/2564
41 จ๎างเหมาบริการ           76,300.00        76,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ควอลิต้ี กรุ๏ป จา่กัด        76,300.00 บริษทั ควอลิต้ี กรุ๏ป จา่กัด        76,300.00 ราคาต่่าสุด P264010794 26/1/2564
42 ซํอมครุภณัฑ์ทัว่ไป             9,202.00          9,202.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพรซัพพลายและอิเล็กทรอนิกส์ 

จา่กัด
         9,202.00 บริษทั ทัศพรซัพพลายและอิเล็กทรอนิกส์ 

จา่กัด
         9,202.00 ราคาต่่าสุด Pฏ64010689 8/1/2564

43 ซํอมรถยนต์             3,531.00          3,531.00 เฉพาะเจาะจง ศเชษฐ์กระจกรถยนต์          3,531.00 ศเชษฐ์กระจกรถยนต์          3,531.00 ราคาต่่าสุด Pผ64010700 11/1/2564
44 ซํอมรถยนต์             3,670.00          3,670.00 เฉพาะเจาะจง ป.สุวรรณ์ เซอร์วิส          3,670.00 ป.สุวรรณ์ เซอร์วิส          3,670.00 ราคาต่่าสุด Pผ64010701 11/1/2564
45 ซํอมครุภณัฑ์ทัว่ไป           24,396.00        24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน จา่กัด        24,396.00 บริษทั ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน จา่กัด        24,396.00 ราคาต่่าสุด Pฝ64010702 11/1/2564

46 ซํอมครุภณัฑ์ทัว่ไป           43,110.30        43,110.30 เฉพาะเจาะจง บริษท่ จีเนียส พาร์ท (2014) จา่กัด        43,110.30 บริษท่ จีเนียส พาร์ท (2014) จา่กัด        43,110.30 ราคาต่่าสุด Pฏ64010703 11/1/2564
47 ซํอมครุภณัฑ์ทัว่ไป           10,314.80        10,314.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั บลูแกส จา่กัด        10,314.80 บริษทั บลูแกส จา่กัด        10,314.80 ราคาต่่าสุด Pฏ64010704 11/1/2564
48 ซํอมครุภณัฑ์ทัว่ไป           30,020.00        30,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีพ ีวาย เอ็นเตอร์ไพร์ส เทคโนโลยี 

จา่กัด
       30,020.00 บริษทั พ ีพ ีวาย เอ็นเตอร์ไพร์ส เทคโนโลยี 

จา่กัด
       30,020.00 ราคาต่่าสุด Pฏ64010705 11/1/2564

49 ซํอมครุภณัฑ์ทัว่ไป           30,200.00        30,200.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอร์วิส โดยนายบรรพต เปียปะโมง        30,200.00 กฤษณะเซอร์วิส โดยนายบรรพต เปียปะโมง        30,200.00 ราคาต่่าสุด Pป64010710 11/1/2564

50 ซํอมรถยนต์           23,700.00        23,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชบุรี มิเล็นเนียม ออโตไทร์ จา่กัด        23,700.00 บริษทั ราชบุรี มิเล็นเนียม ออโตไทร์ จา่กัด        23,700.00 ราคาต่่าสุด Pผ64010721 12/1/2564

51 ซํอมรถยนต์             3,900.00          3,900.00 เฉพาะเจาะจง ธีรยุทธแบตเตอร่ี โดยนายจักรพนัธุ ์อุทัย
ลาภทอง

         3,900.00 ธีรยุทธแบตเตอร่ี โดยนายจักรพนัธุ ์อุทัย
ลาภทอง

         3,900.00 ราคาต่่าสุด Pผ64010725 13/1/2564

52 ซํอมรถยนต์           19,400.00        19,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชบุรี มิเล็นเนียม ออโตไทร์ จา่กัด        19,400.00 บริษทั ราชบุรี มิเล็นเนียม ออโตไทร์ จา่กัด        19,400.00 ราคาต่่าสุด Pผ64010728 14/1/2564

53 ซํอมรถยนต์             3,900.00          3,900.00 เฉพาะเจาะจง ธีรยุทธแบตเตอร่ี โดยนายจักรพนัธุ ์อุทัย
ลาภทอง

         3,900.00 ธีรยุทธแบตเตอร่ี โดยนายจักรพนัธุ ์อุทัย
ลาภทอง

         3,900.00 ราคาต่่าสุด Pผ64010729 14/1/2564

54 ซํอมรถยนต์             3,900.00          3,900.00 เฉพาะเจาะจง ธีรยุทธแบตเตอร่ี โดยนายจักรพนัธุ ์อุทัย
ลาภทอง

         3,900.00 ธีรยุทธแบตเตอร่ี โดยนายจักรพนัธุ ์อุทัย
ลาภทอง

         3,900.00 ราคาต่่าสุด Pผ64010735 15/1/2564

55 ซํอมครุภณัฑ์ทัว่ไป             2,400.00          2,400.00 เฉพาะเจาะจง ธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส          2,400.00 ธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส          2,400.00 ราคาต่่าสุด Pฏ64010770 25/1/2564
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56 ซํอมครุภณัฑ์ทัว่ไป             3,200.00          3,200.00 เฉพาะเจาะจง เพือ่นอิเลคทรอนิกส์ โดยนายสมชาย พนูชืน่          3,200.00 เพือ่นอิเลคทรอนิกส์ โดยนายสมชาย พนูชืน่          3,200.00 ราคาต่่าสุด Pฏ64010785 26/1/2564

57 ซํอมครุภณัฑ์ทัว่ไป             1,070.00          1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีพ ีวาย เอ็นเตอร์ไพร์ส เทคโนโลยี 
จา่กัด

         1,070.00 บริษทั พ ีพ ีวาย เอ็นเตอร์ไพร์ส เทคโนโลยี 
จา่กัด

         1,070.00 ราคาต่่าสุด Pฏ64010786 26/1/2564

58 ซํอมครุภณัฑ์ทัว่ไป           46,866.00        46,866.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน จา่กัด        46,866.00 บริษทั ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน จา่กัด        46,866.00 ราคาต่่าสุด Pฝ64010787 26/1/2564

59 ซํอมครุภณัฑ์ทัว่ไป           44,084.00        44,084.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เนเชอรัล กรีน อินโนเวชัน่ จา่กัด        44,084.00 บริษทั เนเชอรัล กรีน อินโนเวชัน่ จา่กัด        44,084.00 ราคาต่่าสุด Pฏ64010788 26/1/2564
60 ซํอมครุภณัฑ์ทัว่ไป           10,325.50        10,325.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไฮโดร โปรดักส์ เอ็กเซลเล๎นท์ จา่กัด        10,325.50 บริษทั ไฮโดร โปรดักส์ เอ็กเซลเล๎นท์ จา่กัด        10,325.50 ราคาต่่าสุด Pฏ64010790 26/1/2564

61 ซํอมครุภณัฑ์ทัว่ไป           82,390.00        82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพรซัพพลายและอิเล็กทรอนิกส์ 
จา่กัด

       82,390.00 บริษทั ทัศพรซัพพลายและอิเล็กทรอนิกส์ 
จา่กัด

       82,390.00 ราคาต่่าสุด Pป64010791 26/1/2564

62 ซํอมครุภณัฑ์ทัว่ไป           43,700.00        43,700.00 เฉพาะเจาะจง ธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส        43,700.00 ธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส        43,700.00 ราคาต่่าสุด Pป64010792 26/1/2564
63 ซํอมครุภณัฑ์ทัว่ไป           78,450.00        78,450.00 เฉพาะเจาะจง เป๋าดีไซน์ โดยนางสาววราภรณ์ นนทสันต์        78,450.00 เป๋าดีไซน์ โดยนางสาววราภรณ์ นนทสันต์        78,450.00 ราคาต่่าสุด Pฏ64010793 26/1/2564
64 ซํอมครุภณัฑ์ทัว่ไป         181,900.00      181,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปิล้ ที เอเลเวเทอร์ จา่กัด      181,900.00 บริษทั ทริปเปิล้ ที เอเลเวเทอร์ จา่กัด      181,900.00 ราคาต่่าสุด Pฏ52/2564 19/1/2564
65 ซํอมครุภณัฑ์ทัว่ไป         267,500.00      267,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เรดด้ี บัฟฟาโลส์ ปัม๊ (ไทยแลนด์) 

จา่กัด
     267,500.00 บริษทั เรดด้ี บัฟฟาโลส์ ปัม๊ (ไทยแลนด์) 

จา่กัด
     267,500.00 ราคาต่่าสุด Pฏ53/2564 19/1/2564

66 ซํอมรถยนต์           72,618.01        72,618.01 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต๎าธีรชัย ราชบุรีฯ        72,618.01 บริษทั โตโยต๎าธีรชัย ราชบุรีฯ        72,618.01 ราคาต่่าสุด Pผ64010758 21/1/2564
67 ซํอมรถยนต์               499.69            499.69 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต๎าธีรชัย ราชบุรีฯ            499.69 บริษทั โตโยต๎าธีรชัย ราชบุรีฯ            499.69 ราคาต่่าสุด Pผ64010759 21/1/2564
68 ซํอมรถยนต์             6,239.17          6,239.17 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต๎าธีรชัย ราชบุรีฯ          6,239.17 บริษทั โตโยต๎าธีรชัย ราชบุรีฯ          6,239.17 ราคาต่่าสุด Pผ64010804 27/1/2564
69 จ๎างติดต้ังรางและ

ล๎อเล่ือนบานประตูหอ๎ง 
X-RAY 2

          21,700.00        21,700.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        21,400.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        21,400.00
ไมํเกินวงเกิน

ตามทีก่่าหนดใน
กฎกระทรวง

Pก64010712 11 มกราคม 2564

70 จ๎างติดต้ังกระจกเปลือย
และผนังอลูมิเนียม 
อาคารศูนย์แพทย์ฯ

          84,300.00        84,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เอส.บิวด้ิง        84,000.00 หจก.เอ.เอส.บิวด้ิง        84,000.00
ไมํเกินวงเกิน

ตามทีก่่าหนดใน
กฎกระทรวง

Pก64010714 11 มกราคม 2564

71
จ๎างปรับปรุงหอ๎งพกัเภสัช
กร หอ๎ง 305 อาคารพกั
แพทย์ 6 และหอ๎ง 5/8 
อาคารพกัแพทย์ 5

          52,800.00        52,800.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        51,788.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        51,788.00
ไมํเกินวงเกิน

ตามทีก่่าหนดใน
กฎกระทรวง

Pก64010818 29 มกราคม 2564

72 จ๎างซํอมแซมและจัดท่า
ประตูหน๎าตํางอลูมิเนียม 
หนํวยงาน

          84,000.00        84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ จา่กัด        79,000.00 บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ จา่กัด        79,000.00
ไมํเกินวงเกิน

ตามทีก่่าหนดใน
กฎกระทรวง

Pก64010819 29 มกราคม 2564
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73 จ๎างจัดท่าเคาน์เตอร์ คสล.
 หอ๎งพกัแพทย์ 422 
อาคารพกัแพทย์ 4 และ
ทาสีเวชนิทัศน์

          89,000.00        89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ จา่กัด        85,000.00 บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ จา่กัด        85,000.00
ไมํเกินวงเกิน

ตามทีก่่าหนดใน
กฎกระทรวง

Pก64010820 29 มกราคม 2564

74
จ๎างติดต้ังประตูอลูมิเนียม
ทางเข๎าหอผ๎ูป่วย อาคาร
ศรีนครินทร 
ชัน้ 3, 4 และ 5

          77,500.00        77,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        75,000.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        75,000.00
ไมํเกินวงเกิน

ตามทีก่่าหนดใน
กฎกระทรวง

Pก64010821 29 มกราคม 2564

75
จ๎างปรับปรุงหอ๎งน้า่ 2 
หอ๎ง อาคารพกัพยาบาล 1

          82,900.00        82,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        80,000.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        80,000.00
ไมํเกินวงเกิน

ตามทีก่่าหนดใน
กฎกระทรวง

Pก64010822 29 มกราคม 2564

76 จ๎างเหมาบริการท่าความ
สะอาด

        313,750.00      313,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอกตะวันกาญจน์ เซอร์วิส จา่กัด      313,750.00 บริษทั เอกตะวันกาญจน์ เซอร์วิส จา่กัด      313,750.00 ราคาต่่าสุด
59/2564

29 มกราคม 2564

77 จ๎างเหมาบริการท่าความ
สะอาด

        391,666.74      391,666.74 เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความปลอดภยั เค.เอ็ม 
อินเตอร์เทค

     391,666.74 บริษทั รักษาความปลอดภยั เค.เอ็ม 
อินเตอร์เทค

     391,666.74 ราคาต่่าสุด
61/2564

29 มกราคม 2564

78 จ๎างเหมาบริการซักผ๎า         353,400.00      353,400.00 เฉพาะเจาะจง หุน๎สํวนจา่กัด ไทยพฒันารํวมธุรกิจ      353,400.00 หุน๎สํวนจา่กัด ไทยพฒันารํวมธุรกิจ      353,400.00 ราคาต่่าสุด 62/2564 29 มกราคม 2564
79 จ๎างเหมาบริการ

เคร่ืองพมิพเ์อกสาร 
จา่นวน 630 เคร่ือง

      4,480,000.00    4,480,000.00 e-bidding บ.สมาร์ท คอม ฯ    4,480,000.00 บ.สมาร์ท คอม ฯ    4,480,000.00 ราคาต่่าสุด 58/2564 26/1/2564

80 เชํารถยนต์ 22-23 ธ.ค. 63             2,700.00          2,700.00 เฉพาะเจาะจง นัทธมน ชุติมาธิกุล          2,700.00 นัทธมน ชุติมาธิกุล          2,700.00 ราคาต่่าสุด P264120627 19/1/2564

81 จ๎างท่าตรายาง               610.00            610.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอาษร            610.00 ร๎านอาษร            610.00 ราคาต่่าสุด P264120737 19/1/2564
82 จ๎างท่าตรายาง             3,040.00          3,040.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอาษร          3,040.00 ร๎านอาษร          3,040.00 ราคาต่่าสุด P264010738 19/1/2564
83 จ๎างท่าตรายาง               180.00            180.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอาษร            180.00 ร๎านอาษร            180.00 ราคาต่่าสุด P264010739 19/1/2564
84 จ๎างท่าตรายาง               300.00            300.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอาษร            300.00 ร๎านอาษร            300.00 ราคาต่่าสุด P264010740 19/1/2564
85 จ๎างท่าตรายาง             1,230.00          1,230.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอาษร          1,230.00 ร๎านอาษร          1,230.00 ราคาต่่าสุด P264010741 19/1/2564
86 จ๎างบริการทดสอบถังแก๏ส           19,260.00        19,260.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซฟต้ี โปรเฟสชัน่แนล        19,260.00 บ.เซฟต้ี โปรเฟสชัน่แนล        19,260.00 ราคาต่่าสุด P264010771 25/1/2564

87 จ๎างท่าตรายาง               300.00            300.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอาษร            300.00 ร๎านอาษร            300.00 ราคาต่่าสุด P264010772 25/1/2564
88 จ๎างท่าตรายาง             6,210.00          6,210.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอาษร          6,210.00 ร๎านอาษร          6,210.00 ราคาต่่าสุด P264010773 25/1/2564
89 จ๎างท่าตรายาง             3,380.00          3,380.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอาษร          3,380.00 ร๎านอาษร          3,380.00 ราคาต่่าสุด P264010774 25/1/2564
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90 จ๎างบ่ารุงรักษาครุภณัฑ์
การแพทย์ จา่นวน 2 
รายการ

          82,000.00        82,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิวอาย        82,000.00 บ.นิวอาย        82,000.00 ราคาต่่าสุด Pบ6412019 11/1/2564

91 จ๎างบ่ารุงรักษาครุภณัฑ์
การแพทย์

            3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอราวัฯไฮเทค          3,000.00 บ.นิวอาย          3,000.00 ราคาต่่าสุด Pบ6412020 11/1/2564

92 จ๎างบ่ารุงนรักษาครุภณัฑ์
การแพทย์3รายการ

          45,000.00        45,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อ๎าฟต๎าเซอรวิสแอนด์ซักพลาย จา่กัด        45,000.00 บ.อ๎าฟต๎าเซอรวิสแอนด์ซักพลาย จา่กัด        45,000.00 ราคาต่่าสุด Pบ6412021 11/1/2564

93 จ๎างบ่ารุงรักษาครุภณัฑ์
การแพทย์จา่นวน 2 
รายการ

          98,930.00        98,930.00 เฉพาะเจาะจง บ.คารไซล์จา่กัด        98,930.00 บ.คารไซล์จา่กัด        98,930.00 ราคาต่่าสุด Pบ6412022 11/1/2564

94 จ๎างบ่ารุงรักษากล๎อง
จุลทรรศน์

        220,000.00      220,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อัลคอน      220,000.00 บ.อัลคอล      220,000.00 ราคาต่่าสุด 50/2564 12/1/2564

95 จ๎างบ่ารุงรักษาครุภณัฑ์
การแพทย์

        194,250.00      194,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินโณเวทีฟ      194,250.00 บ.อินโณเวทีฟ      194,250.00 ราคาต่่าสุด 20/2564 20/1/2564

96
วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอล่ืน

            2,400.00          2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย          2,400.00 หจก.พลับพลาชัย          2,400.00 ราคาต่่าสุด PB64010014
26/01/64

97
วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอล่ืน

          20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย        20,000.00 หจก.พลับพลาชัย        20,000.00 ราคาต่่าสุด PB64010015
27/01/64

98 วัสดุโครงการ           80,000.00        80,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน สวัสดีเวชภณัฑ์        80,000.00 ร๎าน สวัสดีเวชภณัฑ์        80,000.00 ราคาต่่าสุด PY64010106 06/01/64
99 วัสดุโครงการ             1,590.00          1,590.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ถาวรกิจ2          1,590.00 ร๎าน ถาวรกิจ2          1,590.00 ราคาต่่าสุด PY64010126 29/01/64
100 วัสดุโครงการ             1,875.00          1,875.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ถาวรกิจ2          1,875.00 ร๎าน ถาวรกิจ2          1,875.00 ราคาต่่าสุด PY64010127 29/01/64
101 วัสดุส่านักงาน               480.00            480.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ 2            480.00 ร๎านถาวรกิจ 2            480.00 ราคาต่่าสุด PO6401053  07/01/2564
102 วัสดุส่านักงาน           17,800.00        17,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตมีฯ        17,800.00 บ.โตมีฯ        17,800.00 ราคาต่่าสุด PO6401054  07/01/2564
103 วัสดุส่านักงาน             3,900.00          3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ 2          3,900.00 ร๎านถาวรกิจ 2          3,900.00 ราคาต่่าสุด PO6401055  07/01/2564
104 วัสดุส่านักงาน             3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ 2          3,000.00 ร๎านถาวรกิจ 2          3,000.00 ราคาต่่าสุด PO6401056  07/01/2564
105 วัสดุส่านักงาน           13,931.40        13,931.40 เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอสที ซัพพลาย        13,931.40 บ.ซีเอสที ซัพพลาย        13,931.40 ราคาต่่าสุด PO6401057  07/01/2564
106 วัสดุส่านักงาน             6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ 2          6,000.00 ร๎านถาวรกิจ 2          6,000.00 ราคาต่่าสุด PO6401067  14/01/2564
107 วัสดุส่านักงาน             5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ 2          5,000.00 ร๎านถาวรกิจ 2          5,000.00 ราคาต่่าสุด PO6401068  14/01/2564
108 วัสดุส่านักงาน           15,301.00        15,301.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มํานดี บ๎านสวย        15,301.00 หจก.มํานดี บ๎านสวย        15,301.00 ราคาต่่าสุด PO6401069  15/01/2564
109 วัสดุส่านักงาน         465,000.00      465,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์นฯ      465,000.00 บ.โมเดอร์นฯ      465,000.00 ราคาต่่าสุด 37/2564  18/01/2564
110 วัสดุส่านักงาน           24,000.00        24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านประเสริฐการพมิพ์        24,000.00 ร๎านประเสริฐการพมิพ์        24,000.00 ราคาต่่าสุด PO6401071  22/01/2564
111 วัสดุส่านักงาน             1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส.ก๏อปปี้          1,800.00 ร๎าน เอ.เอส.ก๏อปปี้          1,800.00 ราคาต่่าสุด PO6401072  22/01/2564
112 วัสดุส่านักงาน             1,080.00          1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส.ก๏อปปี้          1,080.00 ร๎าน เอ.เอส.ก๏อปปี้          1,080.00 ราคาต่่าสุด PO6401073  22/01/2564
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113 วัสดุส่านักงาน           37,950.00        37,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรศีล        37,950.00 หจก.อักษรศีล        37,950.00 ราคาต่่าสุด PO6401074  25/01/2564
114 วัสดุส่านักงาน           15,500.00        15,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์นฯ        15,500.00 บ.โมเดอร์นฯ        15,500.00 ราคาต่่าสุด PO6401075  25/01/2564
115 วัสดุส่านักงาน         450,000.00      450,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตมีฯ      450,000.00 บ.โตมีฯ      450,000.00 ราคาต่่าสุด 40/2564  28/01/2564
116 วัสดุงานบ๎านฯ               550.00            550.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านฟูโ่หยํว            550.00 ร๎านฟูโ่หยํว            550.00 ราคาต่่าสุด P36401059  04/01/2564
117 วัสดุงานบ๎านฯ           16,500.00        16,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านฟูโ่หยํว        16,500.00 ร๎านฟูโ่หยํว        16,500.00 ราคาต่่าสุด P36401060  04/01/2564
118 วัสดุงานบ๎านฯ             4,080.00          4,080.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เฮง เฮง เฮง          4,080.00 ร๎าน เฮง เฮง เฮง          4,080.00 ราคาต่่าสุด P36401061  04/01/2564
119 วัสดุงานบ๎านฯ           30,350.00        30,350.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เฮง เฮง เฮง        30,350.00 ร๎าน เฮง เฮง เฮง        30,350.00 ราคาต่่าสุด P36401062  04/01/2564
120 วัสดุงานบ๎านฯ             2,770.00          2,770.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เฮง เฮง เฮง          2,770.00 ร๎าน เฮง เฮง เฮง          2,770.00 ราคาต่่าสุด P36401063  07/01/2564
121 วัสดุงานบ๎านฯ             9,600.00          9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านฟูโ่หยํว          9,600.00 ร๎านฟูโ่หยํว          9,600.00 ราคาต่่าสุด P36401064  07/01/2564
122 วัสดุงานบ๎านฯ           20,475.04        20,475.04 เฉพาะเจาะจง บ.บรรจุภณัฑ์ฯ        20,475.04 บ.บรรจุภณัฑ์ฯ        20,475.04 ราคาต่่าสุด P36401065  07/01/2564
123 วัสดุงานบ๎านฯ           24,000.00        24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านฟูโ่หยํว        24,000.00 ร๎านฟูโ่หยํว        24,000.00 ราคาต่่าสุด P36401074  14/01/2564
124 วัสดุงานบ๎านฯ             9,300.00          9,300.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านฟูโ่หยํว          9,300.00 ร๎านฟูโ่หยํว          9,300.00 ราคาต่่าสุด P36401075  14/01/2564
125 วัสดุงานบ๎านฯ             2,940.00          2,940.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ 2          2,940.00 ร๎านถาวรกิจ 2          2,940.00 ราคาต่่าสุด P36401076  14/01/2564
126 วัสดุงานบ๎านฯ         299,400.00      299,400.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านฟูโ่หยํว      299,400.00 ร๎านฟูโ่หยํว      299,400.00 ราคาต่่าสุด 38/2564  20/01/2564
127 วัสดุงานบ๎านฯ             1,500.00          1,500.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชาย          1,500.00 หสม.ทรงชาย          1,500.00 ราคาต่่าสุด P36401077  22/01/2564
128 วัสดุงานบ๎านฯ             4,080.00          4,080.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เฮง เฮง เฮง          4,080.00 ร๎าน เฮง เฮง เฮง          4,080.00 ราคาต่่าสุด P36401078  22/01/2564
129 วัสดุงานบ๎านฯ           24,000.00        24,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แดร่ีไลน์ฯ        24,000.00 บ.แดร่ีไลน์ฯ        24,000.00 ราคาต่่าสุด P36401079  29/01/2564
130 วัสดุงานบ๎านฯ           40,500.07        40,500.07 เฉพาะเจาะจง บรรจุภณัฑ์เพือ่ส่ิงแวดล๎อม        40,500.07 บรรจุภณัฑ์เพือ่ส่ิงแวดล๎อม        40,500.07 ราคาต่่าสุด P36401080  29/01/2564
131 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)             4,480.00          4,480.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม          4,480.00 บ.สมาร์ทคอม          4,480.00 ราคาต่่าสุด P764010006  07/01/2564
132 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)             2,400.00          2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม          2,400.00 บ.สมาร์ทคอม          2,400.00 ราคาต่่าสุด P764010007  07/01/2564
133 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)             3,350.00          3,350.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม          3,350.00 บ.สมาร์ทคอม          3,350.00 ราคาต่่าสุด P764010008  07/01/2564
134 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)           15,480.00        15,480.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม        15,480.00 บ.สมาร์ทคอม        15,480.00 ราคาต่่าสุด P764010009  07/01/2564
135 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)           32,400.00        32,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม        32,400.00 บ.สมาร์ทคอม        32,400.00 ราคาต่่าสุด P764010010  07/01/2564
136 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)           42,560.00        42,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม        42,560.00 บ.สมาร์ทคอม        42,560.00 ราคาต่่าสุด P764010011  07/01/2564
137 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)           11,070.00        11,070.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ        11,070.00 บ.จอมบึงฯ        11,070.00 ราคาต่่าสุด P764010012  07/01/2564
138 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)           24,960.00        24,960.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ        24,960.00 บ.จอมบึงฯ        24,960.00 ราคาต่่าสุด P764010013  07/01/2564
139 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)             9,800.00          9,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ          9,800.00 บ.จอมบึงฯ          9,800.00 ราคาต่่าสุด P764010014  14/01/2564
140 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)           28,700.00        28,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม        28,700.00 บ.สมาร์ทคอม        28,700.00 ราคาต่่าสุด P764010015  14/01/2564
141 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)             3,870.00          3,870.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ          3,870.00 บ.จอมบึงฯ          3,870.00 ราคาต่่าสุด P764010016  15/01/2564
142 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)           16,035.00        16,035.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ        16,035.00 บ.จอมบึงฯ        16,035.00 ราคาต่่าสุด P764010017  15/01/2564
143 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)             1,050.00          1,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม          1,050.00 บ.สมาร์ทคอม          1,050.00 ราคาต่่าสุด P764010018  15/01/2564
144 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)             9,600.00          9,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม          9,600.00 บ.สมาร์ทคอม          9,600.00 ราคาต่่าสุด P764010019  15/01/2564
145 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)           18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม        18,000.00 บ.สมาร์ทคอม        18,000.00 ราคาต่่าสุด P764010020  15/01/2564
146 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)           36,000.00        36,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม        36,000.00 บ.สมาร์ทคอม        36,000.00 ราคาต่่าสุด P764010021  15/01/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

147 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)           27,240.00        27,240.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์        27,240.00 บ.จอมบึงฯ        27,240.00 ราคาต่่าสุด P764010022  15/01/2564
148 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหลํ)           10,600.00        10,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์        10,600.00 บ.คอมพาสซอฟท์        10,600.00 ราคาต่่าสุด P76401005  07/01/2564
149 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหลํ)           57,690.00        57,690.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ        57,690.00 บ.จอมบึงฯ        57,690.00 ราคาต่่าสุด P76401007  14/01/2564
150 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหลํ)             1,350.00          1,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส          1,350.00 หจก.บีเฟร์ิส          1,350.00 ราคาต่่าสุด P76401009  22/01/2564
151 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหลํ)           15,350.00        15,350.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์        15,350.00 บ.คอมพาสซอฟท์        15,350.00 ราคาต่่าสุด P76401010  25/01/2564
152 วัสดุไฟฟา้           58,443.00        58,443.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        58,443.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        58,443.00 ราคาต่่าสุด P964010037 8/01/2564
153 วัสดุไฟฟา้           14,450.00        14,450.00 เฉพาะเจาะจง บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์        14,450.00 บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์        14,450.00 ราคาต่่าสุด P964010038 8/01/2564
154 วัสดุไฟฟา้             7,169.00          7,169.00 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์          7,169.00 ทวีวัฒน์          7,169.00 ราคาต่่าสุด P964010039 8/01/2564
155 วัสดุไฟฟา้           53,302.00        53,302.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        53,302.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        53,302.00 ราคาต่่าสุด P964010040 8/01/2564
156 วัสดุไฟฟา้             1,284.00          1,284.00 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์          1,284.00 ทวีวัฒน์          1,284.00 ราคาต่่าสุด P964010041 8/01/2564
157 วัสดุไฟฟา้           38,616.00        38,616.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        38,616.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        38,616.00 ราคาต่่าสุด P964010042 15/01/2564
158 วัสดุไฟฟา้             7,704.00          7,704.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง          7,704.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง          7,704.00 ราคาต่่าสุด P964010043 15/01/2564
159 วัสดุไฟฟา้             6,420.00          6,420.00 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์          6,420.00 ทวีวัฒน์          6,420.00 ราคาต่่าสุด P964010044 15/01/2564
160 วัสดุไฟฟา้             4,708.00          4,708.00 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์          4,708.00 ทวีวัฒน์          4,708.00 ราคาต่่าสุด P964010046 15/01/2564
161 วัสดุไฟฟา้           87,188.00        87,188.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        87,188.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        87,188.00 ราคาต่่าสุด P964010047 25/01/2564
162 วัสดุไฟฟา้             1,690.60          1,690.60 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์          1,690.60 ทวีวัฒน์          1,690.60 ราคาต่่าสุด P964010048 25/01/2564
163 วัสดุไฟฟา้           50,000.00        50,000.00 เฉพาะเจาะจง ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จา่กัด        50,000.00 ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จา่กัด        50,000.00 ราคาต่่าสุด P964010049 25/01/2564
164 วัสดุกํอสร๎าง             6,742.00          6,742.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง          6,742.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง          6,742.00 ราคาต่่าสุด PA64010034 8/01/2564
165 วัสดุกํอสร๎าง           12,520.00        12,520.00 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี        12,520.00 ต.พฒันาการราชบุรี        12,520.00 ราคาต่่าสุด PA64010035 8/01/2564
166 วัสดุกํอสร๎าง             1,600.00          1,600.00 เฉพาะเจาะจง เอกชัย          1,600.00 เอกชัย          1,600.00 ราคาต่่าสุด PA64010036 18/01/2564
167 วัสดุกํอสร๎าง           12,698.00        12,698.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        12,698.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        12,698.00 ราคาต่่าสุด PA64010037 18/01/2564
168 วัสดุกํอสร๎าง             4,680.00          4,680.00 เฉพาะเจาะจง กุนทีกระเบือ้งและสุขภณัฑ์          4,680.00 กุนทีกระเบือ้งและสุขภณัฑ์          4,680.00 ราคาต่่าสุด PA64010038 18/01/2564
169 วัสดุกํอสร๎าง           41,965.00        41,965.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        41,965.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง        41,965.00 ราคาต่่าสุด PA64010039 25/01/2564
170 วัสดุกํอสร๎าง             5,320.00          5,320.00 วัสดุกํอสร๎าง สกลชัย          5,320.00 สกลชัย          5,320.00 ราคาต่่าสุด PA64010040 25/01/2564
171 วัสดุส่านักงาน           14,000.00        14,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตมี        14,000.00 บ.โตมี        14,000.00 ราคาต่่าสุด P06401006 11/01/2564
172 วัสดุส่านักงาน           47,200.00        47,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตมี        47,200.00 บ.โตมี        47,200.00 ราคาต่่าสุด P06401058 11/01/2564
173 วัสดุส่านักงาน           15,600.00        15,600.00 เฉพาะเจาะจง ศรีนคร        15,600.00 ศรีนคร        15,600.00 ราคาต่่าสุด P06401059 11/01/2564
174 วัสดุส่านักงาน           15,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ        15,000.00 ร๎านถาวรกิจ        15,000.00 ราคาต่่าสุด P06401060 11/01/2564
175 วัสดุส่านักงาน           13,900.00        13,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ เอส ก็อปปี้        13,900.00 ร๎าน เอ เอส ก็อปปี้        13,900.00 ราคาต่่าสุด P06401061 11/01/2564
176 วัสดุส่านักงาน           34,490.00        34,490.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ        34,490.00 ร๎านถาวรกิจ        34,490.00 ราคาต่่าสุด P06401062 11/01/2564
177 วัสดุส่านักงาน           45,786.00        45,786.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ        45,786.00 ร๎านถาวรกิจ        45,786.00 ราคาต่่าสุด P06401063 11/01/2564
178 วัสดุส่านักงาน           22,962.00        22,962.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ        22,962.00 ร๎านถาวรกิจ        22,962.00 ราคาต่่าสุด P06401064 11/01/2564
179 วัสดุงานบ๎านงานครัว           41,520.00        41,520.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น ไอ เอ็น        41,520.00 บ.เอ็น ไอ เอ็น        41,520.00 ราคาต่่าสุด P36401066 11/01/2564
180 วัสดุงานบ๎านงานครัว           30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สกายเมดไลน์        30,000.00 หจก.สกายเมดไลน์        30,000.00 ราคาต่่าสุด P36401067 11/01/2564
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181 วัสดุงานบ๎านงานครัว           52,368.00        52,368.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธนวัลเปเปอร์        52,368.00 บ.ธนวัลเปเปอร์        52,368.00 ราคาต่่าสุด P36401068 11/01/2564
182 วัสดุงานบ๎านงานครัว           51,025.00        51,025.00 เฉพาะเจาะจง บ.พงษ ์ไพบูลย์        51,025.00 บ.พงษ ์ไพบูลย์        51,025.00 ราคาต่่าสุด P36401069 11/01/2564
183 วัสดุงานบ๎านงานครัว           51,025.00        51,025.00 เฉพาะเจาะจง บ.พงษ ์ไพบูลย์        51,025.00 บ.พงษ ์ไพบูลย์        51,025.00 ราคาต่่าสุด P36401070 11/01/2564
184 วัสดุงานบ๎านงานครัว           53,712.00        53,712.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเฮง เฮง เฮง        53,712.00 ร๎านเฮง เฮง เฮง        53,712.00 ราคาต่่าสุด P36401071 11/01/2564
185 วัสดุงานบ๎านงานครัว           95,945.00        95,945.00 เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค        95,945.00 บ.แบล็ค แบค แพค        95,945.00 ราคาต่่าสุด P36401072 11/01/2564
186 วัสดุงานบ๎านงานครัว           97,875.00        97,875.00 เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค        97,875.00 บ.แบล็ค แบค แพค        97,875.00 ราคาต่่าสุด P36401073 11/01/2564
187 ข๎าวสาร           91,000.00        91,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนุตา  มานะกิจสมบรูณ์        91,000.00 นางสาวพนุตา  มานะกิจสมบรูณ์        91,000.00 ราคาต่่าสุด Pz64010017 ๑๙ ม.ค. ๖๔
188 ผัก ผลไม๎ GAP         270,604.50      270,604.50 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกิจ บัวบุญเลิศ      270,604.50 นายณัฐกิจ บัวบุญเลิศ      270,604.50 ราคาต่่าสุด Qa64010013 ๑ ม.ค. ๖๔
189 อาหารทางการแพทย์           64,200.00        64,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH        64,200.00 บ.DKSH        64,200.00 ราคาต่่าสุด Pด64010021 12/01/2564
190 อาหารทางการแพทย์           98,688.00        98,688.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา        98,688.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา        98,688.00 ราคาต่่าสุด Pด64010022 12/01/2564
191 อาหารทางการแพทย์       1,224,080.00    1,224,080.00 e-bidding บ.DKSH    1,224,080.00 บ.DKSH    1,224,080.00 ราคาต่่าสุด 41/2564 28/01/2564
192 วัสดุทางการแพทย์ 

(วิสัญญ)ี
          96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        96,000.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        96,000.00 ราคาต่่าสุด

PF64010108 14/1/2564
193 วัสดุทางการแพทย์ 

(วิสัญญ)ี
          14,940.00      366,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด      366,600.00 บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด      366,600.00 ราคาต่่าสุด

PF64010109 19/1/2564
194 วัสดุทางการแพทย์ 

(วิสัญญ)ี
          95,200.00        95,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จา่กัด        95,200.00 บริษทั ยูนิเมด จา่กัด        95,200.00 ราคาต่่าสุด

PF64010112 21/1/2564
195 วัสดุทางการแพทย์ 

(วิสัญญ)ี
          65,600.00        65,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอ็นซ์        65,600.00 บริษทั เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอ็นซ์        65,600.00 ราคาต่่าสุด

PF64010113 21/1/2564
196 วัสดุทางการแพทย์ 

(วิสัญญ)ี
          47,500.00        47,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด        47,500.00 บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด        47,500.00 ราคาต่่าสุด

PF64010114 21/1/2564
197 วัสดุทางการแพทย์ 

(วิสัญญ)ี
          74,900.00        74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        74,900.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        74,900.00 ราคาต่่าสุด

PF64010115 21/1/2564
198 วัสดุทางการแพทย์ (ไต

เทียม)
        101,115.00

     312,975.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จา่กัด

     312,975.00
บริษทั เมดิทอป จา่กัด

     312,975.00
ราคาต่่าสุด

PF64010107 14/1/2564
199 วัสดุทางการแพทย์ (ไต

เทียม)
        427,358.00    1,068,395.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาโวริกา จา่กัด    1,068,395.00 บริษทั ฟาโวริกา จา่กัด    1,068,395.00 ราคาต่่าสุด

PF64010110 20/1/2564
200 วัสดุทางการแพทย์ (ไต

เทียม)
            4,280.00          4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด          4,280.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด          4,280.00 ราคาต่่าสุด

PF64010116 21/1/2564
201 วัสดุทางการแพทย์ (ไต

เทียม)
          37,200.00        37,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จา่กัด        37,200.00 บริษทั ไทยก๏อส จา่กัด        37,200.00 ราคาต่่าสุด

PF64010117 21/1/2564
202 วัสดุทางการแพทย์ (กาย

วิภาค)
          89,500.00        89,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี        89,500.00 บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี        89,500.00 ราคาต่่าสุด

PH64010007 14/1/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

203 วัสดุทางการแพทย์ (กาย
วิภาค)

          91,000.00        91,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี        91,000.00 บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี        91,000.00 ราคาต่่าสุด
PH64010008 18/1/2564

204 วัสดุทางการแพทย์ (กาย
วิภาค)

          90,450.00        90,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี        90,450.00 บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี        90,450.00 ราคาต่่าสุด
PH64010009 20/1/2564

205 วัสดุทางการแพทย์ (กาย
วิภาค)

          95,000.00        95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี        95,000.00 บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี        95,000.00 ราคาต่่าสุด
PH64010010 22/1/2564

206 วัสดุทางการแพทย์ OR           69,900.00        69,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        69,900.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        69,900.00  ราคาต่่าสุด PN64010342 4/1/2564
207 วัสดุทางการแพทย์ OR           21,200.00        21,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๏ป จา่กัด        21,200.00 บ.วีไอโอ กรุ๏ป จา่กัด        21,200.00  ราคาต่่าสุด PN64010343 4/1/2564
208 วัสดุทางการแพทย์ OR           51,800.00        51,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จา่กัด        51,800.00 บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จา่กัด        51,800.00  ราคาต่่าสุด PN64010344 4/1/2564
209 วัสดุทางการแพทย์ OR           93,000.00        93,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จา่กัด        93,000.00 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จา่กัด        93,000.00  ราคาต่่าสุด PN64010345 4/1/2564
210

วัสดุทางการแพทย์ OR           96,300.00        96,300.00
เฉพาะเจาะจง

บ.แอดวานซ์ สเตอริไลเซชัน่ โปรดักส์ (ไทย
แลนด์) จา่กัด        96,300.00

บ.แอดวานซ์ สเตอริไลเซชัน่ โปรดักส์ (ไทย
แลนด์) จา่กัด        96,300.00  ราคาต่่าสุด PN64010346 4/1/2564

211
วัสดุทางการแพทย์ OR           60,990.00        60,990.00

เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จา่กัด
       60,990.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จา่กัด
       60,990.00  ราคาต่่าสุด PN64010347 4/1/2564

212 วัสดุทางการแพทย์ OR           81,100.00        81,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        81,100.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        81,100.00  ราคาต่่าสุด PN64010348 5/1/2564
213 วัสดุทางการแพทย์ OR           29,100.00        29,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จา่กัด        29,100.00 บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จา่กัด        29,100.00  ราคาต่่าสุด PN64010349 5/1/2564
214 วัสดุทางการแพทย์ OR           89,500.00        89,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        89,500.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        89,500.00  ราคาต่่าสุด PN64010350 5/1/2564
215

วัสดุทางการแพทย์ OR           66,780.00        66,780.00
เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จา่กัด

       66,780.00
บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จา่กัด

       66,780.00  ราคาต่่าสุด PN64010351 5/1/2564
216 วัสดุทางการแพทย์ OR           93,000.00        93,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จา่กัด        93,000.00 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จา่กัด        93,000.00  ราคาต่่าสุด PN64010352 5/1/2564
217 วัสดุทางการแพทย์ OR           88,000.00        88,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จา่กัด        88,000.00 บ.เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จา่กัด        88,000.00  ราคาต่่าสุด PN64010353 5/1/2564
218 วัสดุทางการแพทย์ OR           93,000.00        93,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        93,000.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        93,000.00  ราคาต่่าสุด PN64010354 6/1/2564
219

วัสดุทางการแพทย์ OR           84,340.00        84,340.00
เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จา่กัด

       84,340.00
บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จา่กัด

       84,340.00  ราคาต่่าสุด PN64010355 6/1/2564
220 วัสดุทางการแพทย์ OR           56,420.00        56,420.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        56,420.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        56,420.00  ราคาต่่าสุด PN64010356 6/1/2564
221 วัสดุทางการแพทย์ OR           26,964.00        26,964.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีเมด เซอร์จิคอลซัพพลาย จา่กัด        26,964.00 บ.วีเมด เซอร์จิคอลซัพพลาย จา่กัด        26,964.00  ราคาต่่าสุด PN64010357 6/1/2564
222 วัสดุทางการแพทย์ OR           36,385.00        36,385.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๏ป จา่กัด        36,385.00 บ.วีไอโอ กรุ๏ป จา่กัด        36,385.00  ราคาต่่าสุด PN64010358 6/1/2564
223 วัสดุทางการแพทย์ OR           64,000.00        64,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จา่กัด        64,000.00 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จา่กัด        64,000.00  ราคาต่่าสุด PN64010359 6/1/2564
224 วัสดุทางการแพทย์ OR             7,500.00          7,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จา่กัด          7,500.00 บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จา่กัด          7,500.00  ราคาต่่าสุด PN64010360 6/1/2564
225 วัสดุทางการแพทย์ OR           51,100.00        51,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        51,100.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        51,100.00  ราคาต่่าสุด PN64010361 7/1/2564
226

วัสดุทางการแพทย์ OR           71,060.00        71,060.00
เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จา่กัด

       71,060.00
บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จา่กัด

       71,060.00  ราคาต่่าสุด PN64010362 7/1/2564
227

วัสดุทางการแพทย์ OR           25,680.00        25,680.00
เฉพาะเจาะจง

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม๎นท(์ประเทศ
ไทย) จา่กัด        25,680.00

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม๎นท(์ประเทศ
ไทย) จา่กัด        25,680.00  ราคาต่่าสุด PN64010363 7/1/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

228 วัสดุทางการแพทย์ OR           11,160.00        11,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีพ ีเมดิคอล ซัพพลาย        11,160.00 บ.ทีพ ีเมดิคอล ซัพพลาย        11,160.00  ราคาต่่าสุด PN64010364 7/1/2564
229 วัสดุทางการแพทย์ OR           54,200.00        54,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จา่กัด        54,200.00 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จา่กัด        54,200.00  ราคาต่่าสุด PN64010365 7/1/2564
230 วัสดุทางการแพทย์ OR           77,700.00        77,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จา่กัด        77,700.00 บ.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จา่กัด        77,700.00  ราคาต่่าสุด PN64010366 7/1/2564
231 วัสดุทางการแพทย์ OR           75,180.38        75,180.38 เฉพาะเจาะจง บ.โกสินทร์เวชภณัฑ์ จา่กัด        75,180.38 บ.โกสินทร์เวชภณัฑ์ จา่กัด        75,180.38  ราคาต่่าสุด PN64010367 7/1/2564
232 วัสดุทางการแพทย์ OR           49,300.00        49,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        49,300.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        49,300.00  ราคาต่่าสุด PN64010368 8/1/2564
233

วัสดุทางการแพทย์ OR           84,350.00        84,350.00
เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จา่กัด

       84,350.00
บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จา่กัด

       84,350.00  ราคาต่่าสุด PN64010369 8/1/2564
234

วัสดุทางการแพทย์ OR           96,099.91        96,099.91
เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ(ประเทศไทย)จา่กัด

       96,099.91
บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ(ประเทศไทย)จา่กัด

       96,099.91  ราคาต่่าสุด PN64010370 8/1/2564
235 วัสดุทางการแพทย์ OR           79,080.00        79,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จา่กัด        79,080.00 บ.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จา่กัด        79,080.00  ราคาต่่าสุด PN64010371 8/1/2564
236 วัสดุทางการแพทย์ OR           75,180.38        75,180.38 เฉพาะเจาะจง บ.โกสินทร์เวชภณัฑ์ จา่กัด        75,180.38 บ.โกสินทร์เวชภณัฑ์ จา่กัด        75,180.38  ราคาต่่าสุด PN64010372 8/1/2564
237 วัสดุทางการแพทย์ OR           96,300.00        96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.พเีอสอี เมดิคอล จา่กัด        96,300.00 บ.พเีอสอี เมดิคอล จา่กัด        96,300.00  ราคาต่่าสุด PN64010373 8/1/2564
238

วัสดุทางการแพทย์ OR           70,000.00        70,000.00
เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จา่กัด

       70,000.00
บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จา่กัด

       70,000.00  ราคาต่่าสุด PN64010374 11/1/2564
239 วัสดุทางการแพทย์ OR           97,500.00        97,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จา่กัด        97,500.00 บ.เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จา่กัด        97,500.00  ราคาต่่าสุด PN64010375 11/1/2564
240

วัสดุทางการแพทย์ OR           89,995.56        89,995.56
เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ(ประเทศไทย)จา่กัด

       89,995.56
บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ(ประเทศไทย)จา่กัด

       89,995.56  ราคาต่่าสุด PN64010376 11/1/2564
241 วัสดุทางการแพทย์ OR           98,440.00        98,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จา่กัด        98,440.00 บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จา่กัด        98,440.00  ราคาต่่าสุด PN64010377 11/1/2564
242 วัสดุทางการแพทย์ OR           95,600.00        95,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย)จา่กัด        95,600.00 บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย)จา่กัด        95,600.00  ราคาต่่าสุด PN64010378 11/1/2564
243 วัสดุทางการแพทย์ OR         154,560.00      154,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทริมเมอร์ จา่กัด      154,560.00 บ.ทริมเมอร์ จา่กัด      154,560.00  ราคาต่่าสุด PN64010379 12/1/2564
244 วัสดุทางการแพทย์ OR         240,160.00      240,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จา่กัด      240,160.00 บ.เทคโนเมดิคัล จา่กัด      240,160.00  ราคาต่่าสุด PN64010380 12/1/2564
245 วัสดุทางการแพทย์ OR           64,900.00        64,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        64,900.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        64,900.00  ราคาต่่าสุด PN64010381 12/1/2564
246

วัสดุทางการแพทย์ OR           40,791.00        40,791.00
เฉพาะเจาะจง

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม๎นท(์ประเทศ
ไทย) จา่กัด        40,791.00

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม๎นท(์ประเทศ
ไทย) จา่กัด        40,791.00  ราคาต่่าสุด PN64010382 12/1/2564

247 วัสดุทางการแพทย์ OR           81,585.00        81,585.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๏ป จา่กัด        81,585.00 บ.วีไอโอ กรุ๏ป จา่กัด        81,585.00  ราคาต่่าสุด PN64010383 12/1/2564
248

วัสดุทางการแพทย์ OR           60,497.80        60,497.80
เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ(ประเทศไทย)จา่กัด

       60,497.80
บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ(ประเทศไทย)จา่กัด

       60,497.80  ราคาต่่าสุด PN64010384 12/1/2564
249

วัสดุทางการแพทย์ OR           97,070.40        97,070.40
เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จา่กัด

       97,070.40
บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จา่กัด

       97,070.40  ราคาต่่าสุด PN64010385 12/1/2564
250 วัสดุทางการแพทย์ OR           53,620.00        53,620.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        53,620.00 บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        53,620.00  ราคาต่่าสุด PN64010386 13/1/2564
251 วัสดุทางการแพทย์ OR           69,100.00        69,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        69,100.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        69,100.00  ราคาต่่าสุด PN64010387 13/1/2564
252

วัสดุทางการแพทย์ OR             8,560.00          8,560.00
เฉพาะเจาะจง

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม๎นท(์ประเทศ
ไทย) จา่กัด          8,560.00

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม๎นท(์ประเทศ
ไทย) จา่กัด          8,560.00  ราคาต่่าสุด PN64010388 13/1/2564

253 วัสดุทางการแพทย์ OR           28,820.00        28,820.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยูนิเทรด จา่กัด        28,820.00 บ.บางกอกยูนิเทรด จา่กัด        28,820.00  ราคาต่่าสุด PN64010389 13/1/2564
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254
วัสดุทางการแพทย์ OR           43,003.30        43,003.30

เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ(ประเทศไทย)จา่กัด
       43,003.30

บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ(ประเทศไทย)จา่กัด
       43,003.30  ราคาต่่าสุด PN64010390 13/1/2564

255 วัสดุทางการแพทย์ OR           63,900.00        63,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        63,900.00 บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        63,900.00  ราคาต่่าสุด PN64010391 14/1/2564
256 วัสดุทางการแพทย์ OR           56,900.00        56,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        56,900.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        56,900.00  ราคาต่่าสุด PN64010392 14/1/2564
257 วัสดุทางการแพทย์ OR           57,450.00        57,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอรอน เมดิคอล จา่กัด        57,450.00 บ.แอรอน เมดิคอล จา่กัด        57,450.00  ราคาต่่าสุด PN64010393 14/1/2564
258 วัสดุทางการแพทย์ OR           22,000.00        22,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๏ป จา่กัด        22,000.00 บ.วีไอโอ กรุ๏ป จา่กัด        22,000.00  ราคาต่่าสุด PN64010394 14/1/2564
259 วัสดุทางการแพทย์ OR           47,000.00        47,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จา่กัด        47,000.00 บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จา่กัด        47,000.00  ราคาต่่าสุด PN64010395 14/1/2564
260 วัสดุทางการแพทย์ OR         482,695.00      482,695.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จา่กัด      482,695.00 บ.เทคโนเมดิคัล จา่กัด      482,695.00  ราคาต่่าสุด PN64010396 14/1/2564
261 วัสดุทางการแพทย์ OR           34,500.00        34,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        34,500.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        34,500.00  ราคาต่่าสุด PN64010397 15/1/2564
262 วัสดุทางการแพทย์ OR           51,788.00        51,788.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีเมด เซอร์จิคอลซัพพลาย จา่กัด        51,788.00 บ.วีเมด เซอร์จิคอลซัพพลาย จา่กัด        51,788.00  ราคาต่่าสุด PN64010398 15/1/2564
263 วัสดุทางการแพทย์ OR           35,000.00        35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จา่กัด        35,000.00 บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จา่กัด        35,000.00  ราคาต่่าสุด PN64010399 15/1/2564
264 วัสดุทางการแพทย์ OR           42,000.00        42,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        42,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        42,000.00  ราคาต่่าสุด PN64010400 15/1/2564
265 วัสดุทางการแพทย์ OR           72,733.00        72,733.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        72,733.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        72,733.00  ราคาต่่าสุด PN64010401 18/1/2564
266 วัสดุทางการแพทย์ OR           99,820.30        99,820.30 เฉพาะเจาะจง บ.101 เมดิแคร์ จา่กัด        99,820.30 บ.101 เมดิแคร์ จา่กัด        99,820.30  ราคาต่่าสุด PN64010402 18/1/2564
267 วัสดุทางการแพทย์ OR           98,440.00        98,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จา่กัด        98,440.00 บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จา่กัด        98,440.00  ราคาต่่าสุด PN64010403 18/1/2564
268 วัสดุทางการแพทย์ OR             2,086.50          2,086.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จา่กัด          2,086.50 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จา่กัด          2,086.50  ราคาต่่าสุด PN64010404 18/1/2564
269 วัสดุทางการแพทย์ OR           13,500.00        13,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไตรสตาร์ เทรดด้ิง จา่กัด        13,500.00 บ.ไตรสตาร์ เทรดด้ิง จา่กัด        13,500.00  ราคาต่่าสุด PN64010405 18/1/2564
270

วัสดุทางการแพทย์ OR           89,880.00        89,880.00
เฉพาะเจาะจง

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม๎นท(์ประเทศ
ไทย) จา่กัด        89,880.00

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม๎นท(์ประเทศ
ไทย) จา่กัด        89,880.00  ราคาต่่าสุด PN64010406 18/1/2564

271 วัสดุทางการแพทย์ OR           31,600.00        31,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        31,600.00 บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        31,600.00  ราคาต่่าสุด PN64010407 19/1/2564
272 วัสดุทางการแพทย์ OR           28,900.00        28,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        28,900.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        28,900.00  ราคาต่่าสุด PN64010408 19/1/2564
273

วัสดุทางการแพทย์ OR           74,579.00        74,579.00
เฉพาะเจาะจง

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม๎นท(์ประเทศ
ไทย) จา่กัด        74,579.00

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม๎นท(์ประเทศ
ไทย) จา่กัด        74,579.00  ราคาต่่าสุด PN64010409 19/1/2564

274 วัสดุทางการแพทย์ OR           16,000.00        16,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จา่กัด        16,000.00 บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จา่กัด        16,000.00  ราคาต่่าสุด PN64010410 19/1/2564
275

วัสดุทางการแพทย์ OR           96,762.24        96,762.24
เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จา่กัด

       96,762.24
บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จา่กัด

       96,762.24  ราคาต่่าสุด PN64010411 19/1/2564
276 วัสดุทางการแพทย์ OR           65,000.00        65,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        65,000.00 บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        65,000.00  ราคาต่่าสุด PN64010412 20/1/2564
277 วัสดุทางการแพทย์ OR           73,900.00        73,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        73,900.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        73,900.00  ราคาต่่าสุด PN64010413 20/1/2564
278

วัสดุทางการแพทย์ OR           33,598.00        33,598.00
เฉพาะเจาะจง

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม๎นท(์ประเทศ
ไทย) จา่กัด        33,598.00

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม๎นท(์ประเทศ
ไทย) จา่กัด        33,598.00  ราคาต่่าสุด PN64010414 20/1/2564

279 วัสดุทางการแพทย์ OR           66,900.00        66,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        66,900.00 บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        66,900.00  ราคาต่่าสุด PN64010415 21/1/2564
280 วัสดุทางการแพทย์ OR           88,500.00        88,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        88,500.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        88,500.00  ราคาต่่าสุด PN64010416 21/1/2564
281

วัสดุทางการแพทย์ OR           41,409.00        41,409.00
เฉพาะเจาะจง

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม๎นท(์ประเทศ
ไทย) จา่กัด        41,409.00

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม๎นท(์ประเทศ
ไทย) จา่กัด        41,409.00  ราคาต่่าสุด PN64010417 21/1/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

282 วัสดุทางการแพทย์ OR           35,000.00        35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปรเฟสชัน่แนลเมดิคอลซายน์ จา่กัด        35,000.00 บ.โปรเฟสชัน่แนลเมดิคอลซายน์ จา่กัด        35,000.00  ราคาต่่าสุด PN64010418 21/1/2564
283 วัสดุทางการแพทย์ OR           79,500.00        79,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        79,500.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        79,500.00  ราคาต่่าสุด PN64010419 25/1/2564
284 วัสดุทางการแพทย์ OR           75,000.00        75,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บีเจเอช เมดิคอล จา่กัด        75,000.00 บ.บีเจเอช เมดิคอล จา่กัด        75,000.00  ราคาต่่าสุด PN64010420 25/1/2564
285 วัสดุทางการแพทย์ OR           17,120.00        17,120.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีเค เมดิคอล จา่กัด        17,120.00 บ.ซีเค เมดิคอล จา่กัด        17,120.00  ราคาต่่าสุด PN64010421 25/1/2564
286 วัสดุทางการแพทย์ OR           75,542.00        75,542.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จา่กัด        75,542.00 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จา่กัด        75,542.00  ราคาต่่าสุด PN64010422 25/1/2564
287 วัสดุทางการแพทย์ OR           98,440.00        98,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จา่กัด        98,440.00 บ.แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จา่กัด        98,440.00  ราคาต่่าสุด PN64010423 25/1/2564
288 วัสดุทางการแพทย์ OR           96,300.00        96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จา่กัด        96,300.00 บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จา่กัด        96,300.00  ราคาต่่าสุด PN64010424 25/1/2564
289 วัสดุทางการแพทย์ OR           72,300.00        72,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        72,300.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        72,300.00  ราคาต่่าสุด PN64010425 26/1/2564
290 วัสดุทางการแพทย์ OR           98,440.00        98,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จา่กัด        98,440.00 บ.แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จา่กัด        98,440.00  ราคาต่่าสุด PN64010426 26/1/2564
291 วัสดุทางการแพทย์ OR           96,300.00        96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จา่กัด        96,300.00 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จา่กัด        96,300.00  ราคาต่่าสุด PN64010427 26/1/2564
292 วัสดุทางการแพทย์ OR           44,000.00        44,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล วี เมดิคอล จา่กัด        44,000.00 บ.โกลบอล วี เมดิคอล จา่กัด        44,000.00  ราคาต่่าสุด PN64010428 26/1/2564
293 วัสดุทางการแพทย์ OR           96,300.00        96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จา่กัด        96,300.00 บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จา่กัด        96,300.00  ราคาต่่าสุด PN64010429 26/1/2564
294 วัสดุทางการแพทย์ OR           31,250.00        31,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงเจริญเวชภณัฑ์        31,250.00 บ.แสงเจริญเวชภณัฑ์        31,250.00  ราคาต่่าสุด PN64010430 26/1/2564
295 วัสดุทางการแพทย์ OR           34,300.00        34,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        34,300.00 บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        34,300.00  ราคาต่่าสุด PN64010431 27/1/1964
296

วัสดุทางการแพทย์ OR             8,560.00          8,560.00
เฉพาะเจาะจง

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม๎นท(์ประเทศ
ไทย) จา่กัด          8,560.00

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม๎นท(์ประเทศ
ไทย) จา่กัด          8,560.00  ราคาต่่าสุด PN64010432 27/1/2564

297 วัสดุทางการแพทย์ OR           94,000.00        94,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        94,000.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        94,000.00  ราคาต่่าสุด PN64010433 27/1/2564
298 วัสดุทางการแพทย์ OR             5,800.00          5,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.นานาเวชภณัฑ์ จา่กัด          5,800.00 บ.นานาเวชภณัฑ์ จา่กัด          5,800.00  ราคาต่่าสุด PN64010434 27/1/2564
299 วัสดุทางการแพทย์ OR           69,550.00        69,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จา่กัด        69,550.00 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จา่กัด        69,550.00  ราคาต่่าสุด PN64010435 27/1/2564
300 วัสดุทางการแพทย์ OR           41,700.00        41,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิ อัส จา่กัด        41,700.00 บ.เมดิ อัส จา่กัด        41,700.00  ราคาต่่าสุด PN64010436 27/1/2564
301 วัสดุทางการแพทย์ OR           53,300.00        53,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        53,300.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        53,300.00  ราคาต่่าสุด PN64010437 28/1/2564
302 วัสดุทางการแพทย์ OR           56,300.00        56,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอรอน เมดิคอล จา่กัด        56,300.00 บ.แอรอน เมดิคอล จา่กัด        56,300.00  ราคาต่่าสุด PN64010438 28/1/2564
303 วัสดุทางการแพทย์ OR           93,720.00        93,720.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๏อส จา่กัด        93,720.00 บ.ไทยก๏อส จา่กัด        93,720.00  ราคาต่่าสุด PN64010439 28/1/2564
304 วัสดุทางการแพทย์ OR           99,820.30        99,820.30 เฉพาะเจาะจง บ.101 เมดิแคร์ จา่กัด        99,820.30 บ.101 เมดิแคร์ จา่กัด        99,820.30  ราคาต่่าสุด PN64010440 28/1/2564
305 วัสดุทางการแพทย์ OR           47,300.00        47,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        47,300.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        47,300.00  ราคาต่่าสุด PN64010441 29/1/2564
306 วัสดุทางการแพทย์ OR           21,500.00        21,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอรอน เมดิคอล จา่กัด        21,500.00 บ.แอรอน เมดิคอล จา่กัด        21,500.00  ราคาต่่าสุด PN64010442 29/1/2564
307 วัสดุทางการแพทย์ OR           86,400.00        86,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.บีเจเอช เมดิคอล จา่กัด        86,400.00 บ.บีเจเอช เมดิคอล จา่กัด        86,400.00  ราคาต่่าสุด PN64010443 29/1/2564
308 วัสดุวิทยาศาสตร์           96,300.00        87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จา่กัด        96,300.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จา่กัด        96,300.00 ราคาต่่าสุด PK64010078 05/01/64
309 วัสดุวิทยาศาสตร์           94,920.00          4,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ เอ็กซ์ จา่กัด        94,920.00 บ.อาร์ เอ็กซ์ จา่กัด        94,920.00 ราคาต่่าสุด PK64010079 05/01/64
310 วัสดุวิทยาศาสตร์             9,000.00        20,062.50 เฉพาะเจาะจง บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จา่กัด          9,000.00 บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จา่กัด          9,000.00 ราคาต่่าสุด PK64010080 05/01/64
311 วัสดุวิทยาศาสตร์           15,000.00          3,852.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดิท แฮล์ม เกลเลอร์ โลจิสติกส์ จา่กัด        15,000.00 บ.ดิท แฮล์ม เกลเลอร์ โลจิสติกส์ จา่กัด        15,000.00 ราคาต่่าสุด PK64010081 05/01/64
312 วัสดุวิทยาศาสตร์             8,550.00        77,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จา่กัด          8,550.00 บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จา่กัด          8,550.00 ราคาต่่าสุด PK64010082 05/01/64
313 วัสดุวิทยาศาสตร์           21,774.50        13,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จา่กัด (มหาชน)        21,774.50 บ.เทคโนเมดิคัล จา่กัด (มหาชน)        21,774.50 ราคาต่่าสุด PK64010083 05/01/64
314 วัสดุวิทยาศาสตร์         408,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ควอลิฟาย กรุ๏ป จา่กัด      408,000.00 บ.ควอลิฟาย กรุ๏ป จา่กัด      408,000.00 ราคาต่่าสุด PK64010084 05/01/64
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315 วัสดุวิทยาศาสตร์         100,000.00        17,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.คลินิกคอลโดแอกโนสติกส์      100,000.00 บ.คลินิกคอลโดแอกโนสติกส์      100,000.00 ราคาต่่าสุด PK64010085 05/01/64
316 วัสดุวิทยาศาสตร์           31,575.00        26,508.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมเมอร์เชียล ซายส์ จา่กัด        31,575.00 บ.คอมเมอร์เชียล ซายส์ จา่กัด        31,575.00 ราคาต่่าสุด PK64010086 05/01/64
317 วัสดุวิทยาศาสตร์             9,300.00        94,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จา่กัด          9,300.00 บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จา่กัด          9,300.00 ราคาต่่าสุด PK64010087 05/01/64
318 วัสดุวิทยาศาสตร์         408,000.00        11,955.39 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด      408,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด      408,000.00 ราคาต่่าสุด PK64010088 05/01/64
319 วัสดุวิทยาศาสตร์           35,952.00        39,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอ ดี ไอ (ประเทศไทย) จา่กัด        35,952.00 บ.ไอ ดี ไอ (ประเทศไทย) จา่กัด        35,952.00 ราคาต่่าสุด PK64010089 08/01/64
320 วัสดุวิทยาศาสตร์           13,161.00        40,115.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จา่กัด        13,161.00 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จา่กัด        13,161.00 ราคาต่่าสุด PK64010090 12/01/64
321 วัสดุวิทยาศาสตร์           11,663.00        13,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดวัน จา่กัด        11,663.00 บ.เมดวัน จา่กัด        11,663.00 ราคาต่่าสุด PK64010091 12/01/64
322 วัสดุวิทยาศาสตร์           50,718.00        80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        50,718.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        50,718.00 ราคาต่่าสุด PK64010092 12/01/64
323 วัสดุวิทยาศาสตร์           99,510.00        97,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไฮเมดิคอล จา่กัด        99,510.00 บ.ไฮเมดิคอล จา่กัด        99,510.00 ราคาต่่าสุด PK64010093 12/01/64
324 วัสดุวิทยาศาสตร์         408,000.00        79,822.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จา่กัด      408,000.00 บ.เมดิทอป จา่กัด      408,000.00 ราคาต่่าสุด PK64010094 12/01/64
325 วัสดุวิทยาศาสตร์           94,800.00        47,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จา่กัด        94,800.00 บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จา่กัด        94,800.00 ราคาต่่าสุด PK64010095 12/01/64
326 วัสดุวิทยาศาสตร์           26,508.00        80,892.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มา ซูติคอล จา่กัด        26,508.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มา ซูติคอล จา่กัด        26,508.00 ราคาต่่าสุด PK64010096 12/01/64
327 วัสดุวิทยาศาสตร์           83,460.00        29,376.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        83,460.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        83,460.00 ราคาต่่าสุด PK64010097 12/01/64
328 วัสดุวิทยาศาสตร์           57,780.00        87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จา่กัด        57,780.00 บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จา่กัด        57,780.00 ราคาต่่าสุด PK64010098 12/01/64
329 วัสดุวิทยาศาสตร์             4,800.00        25,787.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จา่กัด          4,800.00 บ.เมดิทอป จา่กัด          4,800.00 ราคาต่่าสุด PK64010099 12/01/64
330 วัสดุวิทยาศาสตร์           47,095.00        10,351.79 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        47,095.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        47,095.00 ราคาต่่าสุด PK64010100 12/01/64
331 วัสดุวิทยาศาสตร์           77,500.00          2,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จา่กัด        77,500.00 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จา่กัด        77,500.00 ราคาต่่าสุด PK64010101 12/01/64
332 วัสดุวิทยาศาสตร์           42,800.00        91,485.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จา่กัด        42,800.00 บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จา่กัด        42,800.00 ราคาต่่าสุด PK64010102 12/01/64
333 วัสดุวิทยาศาสตร์           19,260.00        82,497.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด วัน จา่กัด        19,260.00 บ.เมด วัน จา่กัด        19,260.00 ราคาต่่าสุด PK64010103 12/01/64
334 วัสดุวิทยาศาสตร์             3,740.00      410,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด          3,740.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด          3,740.00 ราคาต่่าสุด PK64010104 12/01/64
335 วัสดุวิทยาศาสตร์             2,500.00        80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด          2,500.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด          2,500.00 ราคาต่่าสุด PK64010105 12/01/64
336 วัสดุวิทยาศาสตร์           49,040.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จา่กัด        49,040.00 บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จา่กัด        49,040.00 ราคาต่่าสุด PK64010106 12/01/64
337 วัสดุวิทยาศาสตร์           89,238.00        29,660.00 เฉพาะเจาะจง บ.ควอลิฟาย กรุ๏ป จา่กัด        89,238.00 บ.ควอลิฟาย กรุ๏ป จา่กัด        89,238.00 ราคาต่่าสุด PK64010107 12/01/64
338 วัสดุวิทยาศาสตร์           97,263.00        94,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จา่กัด        97,263.00 บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จา่กัด        97,263.00 ราคาต่่าสุด PK64010108 12/01/64
339 วัสดุวิทยาศาสตร์           94,920.00        94,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินโนเมด (ประเทศไทย) จา่กัด        94,920.00 บ.อินโนเมด (ประเทศไทย) จา่กัด        94,920.00 ราคาต่่าสุด PK64010109 12/01/64
340 วัสดุวิทยาศาสตร์           92,448.00        99,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพอินเตอร์ โปรดักส์ จา่กัด        92,448.00 บ.กรุงเทพอินเตอร์ โปรดักส์ จา่กัด        92,448.00 ราคาต่่าสุด PK64010110 12/01/64
341 วัสดุวิทยาศาสตร์         408,000.00        37,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จา่กัด      408,000.00 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จา่กัด      408,000.00 ราคาต่่าสุด PK64010111 12/01/64
342 วัสดุวิทยาศาสตร์           92,448.00        80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        92,448.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        92,448.00 ราคาต่่าสุด PK64010112 18/01/64
343 วัสดุวิทยาศาสตร์           50,718.00        41,120.20 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จา่กัด        50,718.00 บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จา่กัด        50,718.00 ราคาต่่าสุด PK64010113 18/01/64
344 วัสดุวิทยาศาสตร์           48,150.00        22,470.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด วัน จา่กัด        48,150.00 บ.เมด วัน จา่กัด        48,150.00 ราคาต่่าสุด PK64010114 18/01/64
345 วัสดุวิทยาศาสตร์           33,400.00        98,226.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        33,400.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        33,400.00 ราคาต่่าสุด PK64010115 19/01/64
346 วัสดุวิทยาศาสตร์           13,600.00        85,065.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จา่กัด        13,600.00 บ.เมดิทอป จา่กัด        13,600.00 ราคาต่่าสุด PK64010116 19/01/64
347 วัสดุวิทยาศาสตร์           23,050.00        38,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จา่กัด        23,050.00 บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จา่กัด        23,050.00 ราคาต่่าสุด PK64010117 19/01/64
348 วัสดุวิทยาศาสตร์             2,550.00        97,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด          2,550.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด          2,550.00 ราคาต่่าสุด PK64010118 19/01/64
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349 วัสดุวิทยาศาสตร์             8,100.00        34,240.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอฟฟนิิ เท็ค จา่กัด          8,100.00 บ.แอฟฟนิิ เท็ค จา่กัด          8,100.00 ราคาต่่าสุด PK64010119 19/01/64
350 วัสดุวิทยาศาสตร์           11,235.00          3,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จา่กัด        11,235.00 บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จา่กัด        11,235.00 ราคาต่่าสุด PK64010120 19/01/64
351 วัสดุวิทยาศาสตร์           50,718.00        98,868.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        50,718.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        50,718.00 ราคาต่่าสุด PK64010121 19/01/64
352 วัสดุวิทยาศาสตร์         408,000.00          1,520.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพอินเตอร์ โปรดักส์ จา่กัด      408,000.00 บ.กรุงเทพอินเตอร์ โปรดักส์ จา่กัด      408,000.00 ราคาต่่าสุด PK64010122 19/01/64
353 วัสดุวิทยาศาสตร์         408,000.00          9,280.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จา่กัด      408,000.00 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จา่กัด      408,000.00 ราคาต่่าสุด PK64010123 19/01/64
354 วัสดุวิทยาศาสตร์         489,600.00      770,400.00 e-bidding บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด      489,600.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด      489,600.00 ราคาต่่าสุด PK64010124 22/01/64
355 วัสดุวิทยาศาสตร์           85,600.00        82,818.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        85,600.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        85,600.00 ราคาต่่าสุด PK64010125 25/01/64
356 วัสดุวิทยาศาสตร์           98,868.00        20,330.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชัชรีย์ โฮลด้ิง จา่กัด        98,868.00 บ.ชัชรีย์ โฮลด้ิง จา่กัด        98,868.00 ราคาต่่าสุด PK64010126 27/01/64
357 วัสดุวิทยาศาสตร์           79,180.00        87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จา่กัด        79,180.00 บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จา่กัด        79,180.00 ราคาต่่าสุด PK64010127 27/01/64
358 วัสดุวิทยาศาสตร์           90,479.20        39,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอ ดี ไอ (ประเทศไทย) จา่กัด        90,479.20 บ.ไอ ดี ไอ (ประเทศไทย) จา่กัด        90,479.20 ราคาต่่าสุด PK64010128 27/01/64
359 วัสดุวิทยาศาสตร์         408,000.00        88,596.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มา ซูติคอล จา่กัด      408,000.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มา ซูติคอล จา่กัด      408,000.00 ราคาต่่าสุด PK64010129 27/01/64
360 วัสดุวิทยาศาสตร์           20,330.00        85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด วัน จา่กัด        20,330.00 บ.เมด วัน จา่กัด        20,330.00 ราคาต่่าสุด PK64010130 27/01/64
361 วัสดุวิทยาศาสตร์           94,920.00        62,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จา่กัด        94,920.00 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จา่กัด        94,920.00 ราคาต่่าสุด PK64010131 27/01/64
362 วัสดุวิทยาศาสตร์           90,094.00        94,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี แอล โฮสด้ิง จา่กัด        90,094.00 บ.พ ีซี แอล โฮสด้ิง จา่กัด        90,094.00 ราคาต่่าสุด PK64010132 27/01/64
363 วัสดุวิทยาศาสตร์           52,250.00        97,263.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด วัน จา่กัด        52,250.00 บ.เมด วัน จา่กัด        52,250.00 ราคาต่่าสุด PK64010133 27/01/64
364 วัสดุวิทยาศาสตร์           61,632.00        57,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        61,632.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        61,632.00 ราคาต่่าสุด PK64010134 27/01/64
365 วัสดุวิทยาศาสตร์           92,448.00        57,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด วัน จา่กัด        92,448.00 บ.เมด วัน จา่กัด        92,448.00 ราคาต่่าสุด PK64010135 27/01/64
366 วัสดุวิทยาศาสตร์           10,000.00        50,718.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        10,000.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        10,000.00 ราคาต่่าสุด PK64010136 27/01/64
367 วัสดุวิทยาศาสตร์           61,632.00        83,460.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จา่กัด        61,632.00 บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จา่กัด        61,632.00 ราคาต่่าสุด PK64010137 27/01/64
368 วัสดุวิทยาศาสตร์           28,890.00        80,892.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มา ซูติคอล จา่กัด        28,890.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มา ซูติคอล จา่กัด        28,890.00 ราคาต่่าสุด PK64010138 27/01/64
369 วัสดุวิทยาศาสตร์             3,103.00        90,479.20 เฉพาะเจาะจง บ. 101 เมดิแคร์ จา่กัด          3,103.00 บ. 101 เมดิแคร์ จา่กัด          3,103.00 ราคาต่่าสุด PK64010139 27/01/64
370 วัสดุวิทยาศาสตร์           22,485.00        91,485.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จา่กัด        22,485.00 บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จา่กัด        22,485.00 ราคาต่่าสุด PK64010140 28/01/64
371 วัสดุวิทยาศาสตร์           21,600.00        98,226.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        21,600.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        21,600.00 ราคาต่่าสุด PK64010141 28/01/64
372 วัสดุวิทยาศาสตร์           58,085.80        40,446.00 เฉพาะเจาะจง บ. 101 เมดิแคร์ จา่กัด        58,085.80 บ. 101 เมดิแคร์ จา่กัด        58,085.80 ราคาต่่าสุด PK64010142 28/01/64
373 วัสดุวิทยาศาสตร์         408,000.00        89,238.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด      408,000.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด      408,000.00 ราคาต่่าสุด PK64010143 28/01/64
374 วัสดุวิทยาศาสตร์           72,118.00        12,840.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด วัน จา่กัด        72,118.00 บ.เมด วัน จา่กัด        72,118.00 ราคาต่่าสุด PK64010144 28/01/64
375 วัสดุวิทยาศาสตร์           20,062.50        20,062.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        20,062.50 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        20,062.50 ราคาต่่าสุด PK64010145 28/01/64
376 วัสดุวิทยาศาสตร์           80,943.36        80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        80,943.36 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        80,943.36 ราคาต่่าสุด PK64010146 29/01/64
377 วัสดุวิทยาศาสตร์           82,500.00        82,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอโอมีเดีย (ประเทศไทย) จา่กัด        82,500.00 บ.ไอโอมีเดีย (ประเทศไทย) จา่กัด        82,500.00 ราคาต่่าสุด PK64010147 29/01/64
378 วัสดุการแพทย์ (รังสี

วินิจฉัย)
          72,072.00        72,072.00  เฉพาะเจาะจง บ.อเมริกัน เมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด        72,072.00 บ.อเมริกัน เมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด        72,072.00 ราคาต่่าสุด

PU64010006 07012564
379 วัสดุการแพทย์ (รังสี

วินิจฉัย)
          31,000.00        31,000.00  เฉพาะเจาะจง บ สเวนนอรํา เมด จา่กัด        31,000.00 บ สเวนนอรํา เมด จา่กัด        31,000.00 ราคาต่่าสุด

PU64010007 07012564
380 เวชภณัฑ์มิใชํยา           98,600.00        98,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        98,600.00 บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        98,600.00 ราคาต่่าสุด PG64010271 5/1/2564
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381 เวชภณัฑ์มิใชํยา           85,600.00        85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        85,600.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        85,600.00 ราคาต่่าสุด PG64010272 5/1/2564
382 เวชภณัฑ์มิใชํยา           74,800.00        74,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สเตอลีน เฮลท์ จา่กัด        74,800.00 บริษทั สเตอลีน เฮลท์ จา่กัด        74,800.00 ราคาต่่าสุด PG64010273 5/1/2564
383 เวชภณัฑ์มิใชํยา           30,500.00        30,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จา่กัด        30,500.00 บริษทั ทริมเมอร์ จา่กัด        30,500.00 ราคาต่่าสุด PG64010274 5/1/2564
384 เวชภณัฑ์มิใชํยา           42,800.00        42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จา่กัด        42,800.00 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จา่กัด        42,800.00 ราคาต่่าสุด PG64010275 5/1/2564
385 เวชภณัฑ์มิใชํยา           83,600.00        83,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จา่กัด        83,600.00 บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จา่กัด        83,600.00 ราคาต่่าสุด PG64010276 5/1/2564
386 เวชภณัฑ์มิใชํยา           39,000.00        39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออมนิแคร์ จา่กัด        39,000.00 บริษทั ออมนิแคร์ จา่กัด        39,000.00 ราคาต่่าสุด PG64010277 5/1/2564
387 เวชภณัฑ์มิใชํยา           48,000.00        48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีโม เมด จา่กัด        48,000.00 บริษทั ฮีโม เมด จา่กัด        48,000.00 ราคาต่่าสุด PG64010278 5/1/2564
388 เวชภณัฑ์มิใชํยา           13,200.00        13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จา่กัด        13,200.00 บริษทั เมดิทอป จา่กัด        13,200.00 ราคาต่่าสุด PG64010279 5/1/2564
389 เวชภณัฑ์มิใชํยา           55,000.00        55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิก๎า จา่กัด        55,000.00 บริษทั เมดดิก๎า จา่กัด        55,000.00 ราคาต่่าสุด PG64010280 5/1/2564
390 เวชภณัฑ์มิใชํยา           75,000.00        75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        75,000.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        75,000.00 ราคาต่่าสุด PG64010281 11/1/2564
391 เวชภณัฑ์มิใชํยา           85,000.00        85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        85,000.00 บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        85,000.00 ราคาต่่าสุด PG64010282 11/1/2564
392 เวชภณัฑ์มิใชํยา           78,752.00        78,752.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จา่กัด        78,752.00 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จา่กัด        78,752.00 ราคาต่่าสุด PG64010283 11/1/2564
393 เวชภณัฑ์มิใชํยา             9,000.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโร เมด จา่กัด          9,000.00 บริษทั สไปโร เมด จา่กัด          9,000.00 ราคาต่่าสุด PG64010284 11/1/2564
394 เวชภณัฑ์มิใชํยา           48,150.00        48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        48,150.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        48,150.00 ราคาต่่าสุด PG64010285 11/1/2564
395 เวชภณัฑ์มิใชํยา           97,500.00        97,500.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจา่กัด วากัส เมดิเซีย        97,500.00 หา๎งหุน๎สํวนจา่กัด วากัส เมดิเซีย        97,500.00 ราคาต่่าสุด PG64010286 11/1/2564
396 เวชภณัฑ์มิใชํยา           37,050.00        37,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สเตอลีน เฮลท์ จา่กัด        37,050.00 บริษทั สเตอลีน เฮลท์ จา่กัด        37,050.00 ราคาต่่าสุด PG64010287 11/1/2564
397 เวชภณัฑ์มิใชํยา           45,400.00        45,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จา่กัด        45,400.00 บริษทั ยูนิเมด จา่กัด        45,400.00 ราคาต่่าสุด PG64010288 11/1/2564
398 เวชภณัฑ์มิใชํยา           31,500.00        31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จา่กัด        31,500.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จา่กัด        31,500.00 ราคาต่่าสุด PG64010289 11/1/2564
399 เวชภณัฑ์มิใชํยา           93,924.60        93,924.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จา่กัด        93,924.60 บริษทั เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จา่กัด        93,924.60 ราคาต่่าสุด PG64010290 11/1/2564
400 เวชภณัฑ์มิใชํยา           91,500.00        91,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จา่กัด        91,500.00 บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จา่กัด        91,500.00 ราคาต่่าสุด PG64010291 11/1/2564
401

เวชภณัฑ์มิใชํยา           10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย จา่กัด        10,000.00 บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย จา่กัด        10,000.00 ราคาต่่าสุด PG64010292 11/1/2564
402 เวชภณัฑ์มิใชํยา             8,281.80          8,281.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด          8,281.80 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด          8,281.80 ราคาต่่าสุด PG64010293 11/1/2564
403 เวชภณัฑ์มิใชํยา             7,200.00          7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน สวัสดีเภสัช          7,200.00 ร๎าน สวัสดีเภสัช          7,200.00 ราคาต่่าสุด PG64010294 11/1/2564
404 เวชภณัฑ์มิใชํยา           97,370.00        97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        97,370.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        97,370.00 ราคาต่่าสุด PG64010295 12/1/2564
405 เวชภณัฑ์มิใชํยา           98,600.00        98,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        98,600.00 บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        98,600.00 ราคาต่่าสุด PG64010296 12/1/2564
406 เวชภณัฑ์มิใชํยา           92,159.10        92,159.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จา่กัด        92,159.10 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จา่กัด        92,159.10 ราคาต่่าสุด PG64010297 12/1/2564
407 เวชภณัฑ์มิใชํยา           86,100.00        86,100.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด        86,100.00  บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด        86,100.00 ราคาต่่าสุด PG64010298 12/1/2564
408 เวชภณัฑ์มิใชํยา           95,000.00        95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        95,000.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        95,000.00 ราคาต่่าสุด PG64010299 12/1/2564
409 เวชภณัฑ์มิใชํยา           71,600.00        71,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จา่กัด        71,600.00 บริษทั ไทยก๏อส จา่กัด        71,600.00 ราคาต่่าสุด PG64010300 12/1/2564
410 เวชภณัฑ์มิใชํยา           46,042.10        46,042.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์        46,042.10 บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์        46,042.10 ราคาต่่าสุด PG64010301 12/1/2564
411 เวชภณัฑ์มิใชํยา           38,400.00        38,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด        38,400.00 บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด        38,400.00 ราคาต่่าสุด PG64010302 12/1/2564
412 เวชภณัฑ์มิใชํยา           90,200.00        90,200.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด        90,200.00  บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด        90,200.00 ราคาต่่าสุด PG64010303 12/1/2564
413 เวชภณัฑ์มิใชํยา           51,820.00        51,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จา่กัด        51,820.00 บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จา่กัด        51,820.00 ราคาต่่าสุด PG64010304 12/1/2564
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414 เวชภณัฑ์มิใชํยา           14,942.20        14,942.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด        14,942.20 บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด        14,942.20 ราคาต่่าสุด PG64010305 12/1/2564
415 เวชภณัฑ์มิใชํยา           86,000.00        86,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จา่กัด        86,000.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จา่กัด        86,000.00 ราคาต่่าสุด PG64010306 12/1/2564
416 เวชภณัฑ์มิใชํยา             9,600.00          9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิคอลแคร์ จา่กัด          9,600.00 บริษทั เมดิคอลแคร์ จา่กัด          9,600.00 ราคาต่่าสุด PG64010307 12/1/2564
417 เวชภณัฑ์มิใชํยา             6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาร์ธา กรุ๏ป จา่กัด          6,000.00 บริษทั มาร์ธา กรุ๏ป จา่กัด          6,000.00 ราคาต่่าสุด PG64010308 12/1/2564
418 เวชภณัฑ์มิใชํยา           90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        90,000.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        90,000.00 ราคาต่่าสุด PG64010309 13/1/2564
419 เวชภณัฑ์มิใชํยา           85,000.00        85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        85,000.00 บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        85,000.00 ราคาต่่าสุด PG64010310 13/1/2564
420 เวชภณัฑ์มิใชํยา           60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จา่กัด        60,000.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จา่กัด        60,000.00 ราคาต่่าสุด PG64010311 13/1/2564
421 เวชภณัฑ์มิใชํยา           14,926.50        14,926.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        14,926.50 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        14,926.50 ราคาต่่าสุด PG64010312 13/1/2564
422 เวชภณัฑ์มิใชํยา           61,905.00        61,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด        61,905.00 บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด        61,905.00 ราคาต่่าสุด PG64010313 13/1/2564
423 เวชภณัฑ์มิใชํยา           93,518.00        93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        93,518.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        93,518.00 ราคาต่่าสุด PG64010314 18/1/2564
424 เวชภณัฑ์มิใชํยา             3,200.00          3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จา่กัด          3,200.00 บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จา่กัด          3,200.00 ราคาต่่าสุด PG64010315 18/1/2564
425 เวชภณัฑ์มิใชํยา           12,893.00        12,893.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        12,893.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        12,893.00 ราคาต่่าสุด PG64010316 18/1/2564
426 เวชภณัฑ์มิใชํยา           18,500.30        18,500.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จา่กัด        18,500.30 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จา่กัด        18,500.30 ราคาต่่าสุด PG64010317 18/1/2564
427 เวชภณัฑ์มิใชํยา           91,200.00        91,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จา่กัด (มหาชน)        91,200.00 บริษทั เทคโนเมดิคัล จา่กัด (มหาชน)        91,200.00 ราคาต่่าสุด PG64010318 18/1/2564
428 เวชภณัฑ์มิใชํยา           61,200.00        61,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จา่กัด        61,200.00 บริษทั ไทยก๏อส จา่กัด        61,200.00 ราคาต่่าสุด PG64010319 18/1/2564
429 เวชภณัฑ์มิใชํยา           89,858.60        89,858.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด        89,858.60 บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด        89,858.60 ราคาต่่าสุด PG64010320 18/1/2564
430 เวชภณัฑ์มิใชํยา           81,213.00        81,213.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        81,213.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        81,213.00 ราคาต่่าสุด PG64010321 19/1/2564
431 เวชภณัฑ์มิใชํยา           85,600.00        85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จา่กัด        85,600.00 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จา่กัด        85,600.00 ราคาต่่าสุด PG64010322 19/1/2564
432 เวชภณัฑ์มิใชํยา           98,900.00        98,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จา่กัด        98,900.00 บริษทั ไทยก๏อส จา่กัด        98,900.00 ราคาต่่าสุด PG64010323 19/1/2564
433 เวชภณัฑ์มิใชํยา           91,485.00        91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด        91,485.00 บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด        91,485.00 ราคาต่่าสุด PG64010324 19/1/2564
434 เวชภณัฑ์มิใชํยา           99,510.00        99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จา่กัด        99,510.00 บริษทั เมดดิโนวา จา่กัด        99,510.00 ราคาต่่าสุด PG64010325 19/1/2564
435 เวชภณัฑ์มิใชํยา           20,300.00        20,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จา่กัด        20,300.00 บริษทั อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จา่กัด        20,300.00 ราคาต่่าสุด PG64010326 19/1/2564
436 เวชภณัฑ์มิใชํยา             8,388.80          8,388.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด          8,388.80 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด          8,388.80 ราคาต่่าสุด PG64010327 19/1/2564
437 เวชภณัฑ์มิใชํยา           62,274.00        62,274.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        62,274.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        73,134.50 ราคาต่่าสุด PG64010328 20/1/2564
438 เวชภณัฑ์มิใชํยา           98,600.00        98,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        98,600.00 บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        98,600.00 ราคาต่่าสุด PG64010329 20/1/2564
439 เวชภณัฑ์มิใชํยา           60,990.00        60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        60,990.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        60,990.00 ราคาต่่าสุด PG64010330 20/1/2564
440 เวชภณัฑ์มิใชํยา           97,070.40        97,070.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จา่กัด        97,070.40 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จา่กัด        97,070.40 ราคาต่่าสุด PG64010331 20/1/2564
441 เวชภณัฑ์มิใชํยา           93,400.00        93,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จา่กัด        93,400.00 บริษทั ไทยก๏อส จา่กัด        93,400.00 ราคาต่่าสุด PG64010332 20/1/2564
442

เวชภณัฑ์มิใชํยา           72,525.00        72,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จา่กัด        72,525.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จา่กัด        72,525.00 ราคาต่่าสุด PG64010333 20/1/2564
443 เวชภณัฑ์มิใชํยา           19,200.00        19,200.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจา่กัด วีอาร์ ซัพพอร์ต        19,200.00 หา๎งหุน๎สํวนจา่กัด วีอาร์ ซัพพอร์ต        19,200.00 ราคาต่่าสุด PG64010334 20/1/2564
444 เวชภณัฑ์มิใชํยา           35,631.00        35,631.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        35,631.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        35,631.00 ราคาต่่าสุด PG64010335 21/1/2564
445 เวชภณัฑ์มิใชํยา           83,600.00        83,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จา่กัด        83,600.00 บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จา่กัด        83,600.00 ราคาต่่าสุด PG64010336 21/1/2564
446 เวชภณัฑ์มิใชํยา           17,120.00        17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        17,120.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        17,120.00 ราคาต่่าสุด PG64010337 21/1/2564
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447
เวชภณัฑ์มิใชํยา             7,762.20          7,762.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย จา่กัด          7,762.20 บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย จา่กัด          7,762.20 ราคาต่่าสุด PG64010338 21/1/2564

448 เวชภณัฑ์มิใชํยา           23,745.40        23,745.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        23,745.40 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        23,745.40 ราคาต่่าสุด PG64010339 21/1/2564
449 เวชภณัฑ์มิใชํยา             6,190.50          6,190.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด          6,190.50 บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด          6,190.50 ราคาต่่าสุด PG64010340 21/1/2564
450 เวชภณัฑ์มิใชํยา           50,535.00        50,535.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จา่กัด        50,535.00 บริษทั ทริมเมอร์ จา่กัด        50,535.00 ราคาต่่าสุด PG64010341 21/1/2564
451 เวชภณัฑ์มิใชํยา           32,035.80        32,035.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จา่กัด        32,035.80 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จา่กัด        32,035.80 ราคาต่่าสุด PG64010342 21/1/2564
452 เวชภณัฑ์มิใชํยา           14,850.00        14,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เรียลเมด จา่กัด        14,850.00 บริษทั เรียลเมด จา่กัด        14,850.00 ราคาต่่าสุด PG64010343 21/1/2564
453 เวชภณัฑ์มิใชํยา           29,960.00        29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        29,960.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        29,960.00 ราคาต่่าสุด PG64010344 21/1/2564
454 เวชภณัฑ์มิใชํยา           29,687.50        29,687.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        29,687.50 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        29,687.50 ราคาต่่าสุด PG64010345 22/1/2564
455 เวชภณัฑ์มิใชํยา             5,500.00          5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จา่กัด          5,500.00 บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จา่กัด          5,500.00 ราคาต่่าสุด PG64010346 22/1/2564
456

เวชภณัฑ์มิใชํยา           96,700.00        96,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จา่กัด        96,700.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จา่กัด        96,700.00 ราคาต่่าสุด PG64010347 22/1/2564
457 เวชภณัฑ์มิใชํยา           81,200.00        81,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        81,200.00 บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        81,200.00 ราคาต่่าสุด PG64010348 22/1/2564
458 เวชภณัฑ์มิใชํยา             6,400.00          6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ จา่กัด          6,400.00 บริษทั อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ จา่กัด          6,400.00 ราคาต่่าสุด PG64010349 22/1/2564
459 เวชภณัฑ์มิใชํยา           16,745.50        16,745.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        16,745.50 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        16,745.50 ราคาต่่าสุด PG64010350 22/1/2564
460 เวชภณัฑ์มิใชํยา           45,600.00        45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จา่กัด        45,600.00 บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จา่กัด        45,600.00 ราคาต่่าสุด PG64010351 22/1/2564
461 เวชภณัฑ์มิใชํยา             8,560.00          8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด          8,560.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด          8,560.00 ราคาต่่าสุด PG64010352 25/1/2564
462 เวชภณัฑ์มิใชํยา           18,297.00        18,297.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จา่กัด        18,297.00 บริษทั เมดดิโนวา จา่กัด        18,297.00 ราคาต่่าสุด PG64010353 25/1/2564
463 เวชภณัฑ์มิใชํยา           78,805.50        78,805.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จา่กัด        78,805.50 บริษทั 101 เมดิแคร์ จา่กัด        78,805.50 ราคาต่่าสุด PG64010354 25/1/2564
464 เวชภณัฑ์มิใชํยา           80,000.00        80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิก๎า จา่กัด        80,000.00 บริษทั เมดดิก๎า จา่กัด        80,000.00 ราคาต่่าสุด PG64010355 25/1/2564
465 เวชภณัฑ์มิใชํยา           24,075.00        24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จา่กัด        24,075.00 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จา่กัด        24,075.00 ราคาต่่าสุด PG64010356 25/1/2564
466 เวชภณัฑ์มิใชํยา           87,825.60        87,825.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จา่กัด        87,825.60 บริษทั เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จา่กัด        87,825.60 ราคาต่่าสุด PG64010357 25/1/2564
467 เวชภณัฑ์มิใชํยา           81,855.00        81,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        81,855.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        81,855.00 ราคาต่่าสุด PG64010358 25/1/2564
468

เวชภณัฑ์มิใชํยา           72,525.00        72,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จา่กัด        72,525.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จา่กัด        72,525.00 ราคาต่่าสุด PG64010359 25/1/2564
469 เวชภณัฑ์มิใชํยา           47,900.00        47,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จา่กัด        47,900.00 บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จา่กัด        47,900.00 ราคาต่่าสุด PG64010360 25/1/2564
470 เวชภณัฑ์มิใชํยา           16,050.00        16,050.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจา่กัด สกายเมดไลน์        16,050.00 หา๎งหุน๎สํวนจา่กัด สกายเมดไลน์        16,050.00 ราคาต่่าสุด PG64010361 25/1/2564
471 เวชภณัฑ์มิใชํยา           97,370.00        97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        97,370.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        97,370.00 ราคาต่่าสุด PG64010362 26/1/2564
472 เวชภณัฑ์มิใชํยา           89,452.00        89,452.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จา่กัด        89,452.00 บริษทั เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จา่กัด        89,452.00 ราคาต่่าสุด PG64010363 26/1/2564
473 เวชภณัฑ์มิใชํยา           98,600.00        98,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จา่กัด        98,600.00 บริษทั ทริมเมอร์ จา่กัด        98,600.00 ราคาต่่าสุด PG64010364 26/1/2564
474

เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา ทัว่ไป           24,000.00        24,000.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษทั อาฟต๎า เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย 
จา่กัด

       24,000.00
 บริษทั อาฟต๎า เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย 
จา่กัด

       24,000.00 ราคาต่่าสุด PF64010093
7/1/2564

475 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา ทัว่ไป           17,640.00        17,640.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั อินโนเมด (ประเทศไทย) จา่กัด        17,640.00  บริษทั อินโนเมด (ประเทศไทย) จา่กัด        17,640.00 ราคาต่่าสุด PF64010094 7/1/2564
476 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา ทัว่ไป           66,000.00        66,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ จา่กัด        66,000.00  บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ จา่กัด        66,000.00 ราคาต่่าสุด PF64010102 13/1/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

477 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา ทัว่ไป           15,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โกร๏ธ ซัพพลาย เมดิคอล จา่กัด        15,000.00  บริษทั โกร๏ธ ซัพพลาย เมดิคอล จา่กัด        15,000.00 ราคาต่่าสุด PF64010103 14/1/2564
478 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา ทัว่ไป           22,470.00        22,470.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด        22,470.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด        22,470.00 ราคาต่่าสุด PF64010104 14/1/2564
479 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา ทัว่ไป             6,420.00          6,420.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด          6,420.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด          6,420.00 ราคาต่่าสุด PF64010105 14/1/2564
480 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา ทัว่ไป           19,000.00        19,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั แกรนดี อินเตอร์เนชัน่แนล จา่กัด        19,000.00  บริษทั แกรนดี อินเตอร์เนชัน่แนล จา่กัด        19,000.00 ราคาต่่าสุด PF64010106 14/1/2564
481 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา ทัว่ไป           22,500.00        22,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        22,500.00  บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        22,500.00 ราคาต่่าสุด PF64010111 21/1/2564
482 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา ทัว่ไป           15,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โกร๏ธ ซัพพลาย เมดิคอล จา่กัด        15,000.00  บริษทั โกร๏ธ ซัพพลาย เมดิคอล จา่กัด        15,000.00 ราคาต่่าสุด PF64010118 29/1/2564
483

เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา เฝือก           33,780.00        33,780.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชัน่แนล เทรด 
จา่กัด

       33,780.00
 บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชัน่แนล เทรด 
จา่กัด

       33,780.00 ราคาต่่าสุด PF64010095
8/1/2564

484 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา เฝือก           11,581.68        11,581.68 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด        11,581.68  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด        11,581.68 ราคาต่่าสุด PF64010096 8/1/2564
485 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา เฝือก           11,100.00        11,100.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จา่กัด        11,100.00  บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จา่กัด        11,100.00 ราคาต่่าสุด PF64010097 11/1/2564
486 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา เฝือก           14,797.83        14,797.83 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด        14,797.83  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด        14,797.83 ราคาต่่าสุด PF64010098 11/1/2564
487 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา สวน

หวัใจ
          87,000.00        87,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด        87,000.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด        87,000.00 ราคาต่่าสุด Pพ64010012

7/1/2564
488 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา สวน

หวัใจ
          30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด        30,000.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด        30,000.00 ราคาต่่าสุด Pพ64010013

8/1/2564
489 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา สวน

หวัใจ
          98,440.00        98,440.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด        98,440.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด        98,440.00 ราคาต่่าสุด Pพ64010014

11/1/2564
490 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา สวน

หวัใจ
          94,500.00        94,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไทย เมด เทค จา่กัด        94,500.00  บริษทั ไทย เมด เทค จา่กัด        94,500.00 ราคาต่่าสุด Pพ64010015

11/1/2564
491 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา สวน

หวัใจ
          96,720.00        96,720.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไทย เมด เทค จา่กัด        96,720.00  บริษทั ไทย เมด เทค จา่กัด        96,720.00 ราคาต่่าสุด Pพ64010016

14/1/2564
492 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา สวน

หวัใจ
          96,300.00        96,300.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด        96,300.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด        96,300.00 ราคาต่่าสุด Pพ64010017

15/1/2564
493 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา สวน

หวัใจ
          60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        60,000.00  บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        60,000.00 ราคาต่่าสุด Pพ64010018

15/1/2564
494 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา สวน

หวัใจ
          93,600.00        93,600.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไทย เมด เทค จา่กัด        93,600.00  บริษทั ไทย เมด เทค จา่กัด        93,600.00 ราคาต่่าสุด Pพ64010019

15/1/2564
495 เวชภณัฑ์ทีม่ิใชํยา สวน

หวัใจ
        638,000.00    3,398,000.00 E-Bidding  บริษทั ฟาโวริกา จา่กัด    3,398,000.00  บริษทั ฟาโวริกา จา่กัด    3,398,000.00 ราคาต่่าสุด Pพ64010020

20/1/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

1 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             13,900.00        13,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที ช็อป        13,900.00 บ.ธงชัย ไอที ช็อป        13,900.00 ราคาต่่าสุด Pจ64020115 1/2/2564
2 ครุภณัฑ์ทัว่ไป               5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์          5,000.00 หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์          5,000.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020116 1/2/2564
3 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             11,400.00        11,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์        11,400.00 ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์        11,400.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020117 1/2/2564
4 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             19,400.00        19,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที ช็อป        19,400.00 บ.ธงชัย ไอที ช็อป        19,400.00 ราคาต่่าสุด Pฉ6402118 1/2/2564
5 ครุภณัฑ์ทัว่ไป               5,400.00        15,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์          5,400.00 ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์          5,400.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020121 3/2/2564
6 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             12,650.00        12,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟ        12,650.00 บ.คอมพาสซอฟ        12,650.00 ราคาต่่าสุด Pจ64020122 3/2/2564
7 ครุภณัฑ์ทัว่ไป               2,503.80          2,503.80 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์          2,503.80 ร้านทวีวัฒน์          2,503.80 ราคาต่่าสุด Pณ64020123 3/2/2564
8 ครุภณัฑ์ทัว่ไป               1,790.00          1,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์          1,790.00 ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์          1,790.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020124 3/2/2564
9 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             27,500.00        27,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนิิจยนต์        27,500.00 ร้านพนิิจยนต์        27,500.00 ราคาต่่าสุด Pฉ64020125 3/2/2564
10 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             11,290.00        11,290.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์        11,290.00 หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์        11,290.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020126 15/2/2564
11 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             29,600.00        29,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์        29,600.00 หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์        29,600.00 ราคาต่่าสุด Pค64020127 15/2/2564
12 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             10,390.00        10,390.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กุนทีกระเบือ้ง        10,390.00 หจก.กุนทีกระเบือ้ง        10,390.00 ราคาต่่าสุด Pฉ64020128 15/2/2564
13 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             34,000.00        34,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรศีล        34,000.00 หจก.อักษรศีล        34,000.00 ราคาต่่าสุด Pค64020129 15/2/2564
14 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             49,890.00        49,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรศีล        49,890.00 หจก.อักษรศีล        49,890.00 ราคาต่่าสุด Pจ64020130 15/2/2564
15 ครุภณัฑ์การแพทย์             40,000.00        40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพออริต้ี แคร์        40,000.00 บ.ไพออริต้ี แคร์        40,000.00 ราคาต่่าสุด PO64020131 18/2/2564
16 ครุภณัฑ์ทัว่ไป               3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์          3,600.00 หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์          3,600.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020132 18/2/2564
17 ครุภณัฑ์ทัว่ไป               7,360.00          7,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที ช็อป          7,360.00 บ.ธงชัย ไอที ช็อป          7,360.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020133 18/2/2564
18 ครุภณัฑ์ทัว่ไป               1,490.00          1,490.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที ช็อป          1,490.00 บ.ธงชัย ไอที ช็อป          1,490.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020134 18/2/2564
19 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             23,000.00        23,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนานิตย์แอร์        23,000.00 ร้านธนานิตย์แอร์        23,000.00 ราคาต่่าสุด PJ64020135 18/2/2564
20 ครุภณัฑ์ทัว่ไป               8,990.00          8,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที ช็อป          8,990.00 บ.ธงชัย ไอที ช็อป          8,990.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020136 18/2/2564
21 ครุภณัฑ์ทัว่ไป               8,750.00          8,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจ.เอ.เอส เมดิคอล          8,750.00 บ.เจ.เอ.เอส เมดิคอล          8,750.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020137 19/2/2564
22 ครุภณัฑ์ทัว่ไป               4,990.00          4,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที ช็อป          4,990.00 บ.ธงชัย ไอที ช็อป          4,990.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020138 19/2/2564
23 ครุภณัฑ์ทัว่ไป               2,200.00          2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจนภณัฑ์ราชบุรี          2,200.00 ร้านโรจนภณัฑ์ราชบุรี          2,200.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020139 19/2/2564
24 ครุภณัฑ์ทัว่ไป               2,800.00          2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์          2,800.00 ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์          2,800.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020140 19/2/2564
25 ครุภณัฑ์ทัว่ไป               8,970.00          8,970.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟ          8,970.00 บ.คอมพาสซอฟ          8,970.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020141 19/2/2564
26 ครุภณัฑ์ทัว่ไป               6,360.00          6,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์          6,360.00 ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์          6,360.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020147 19/2/2564
27 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             37,260.00        37,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์        37,260.00 ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์        37,260.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020148 19/2/2564
28 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             24,650.00        24,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจนภณัฑ์ราชบุรี        24,650.00 ร้านโรจนภณัฑ์ราชบุรี        24,650.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020149 19/2/2564
29 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             23,480.00        23,480.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชาย        23,480.00 หสม.ทรงชาย        23,480.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020150 19/2/2564
30 ครุภณัฑ์ทัว่ไป               7,100.00          7,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนิิจยนต์          7,100.00 ร้านพนิิจยนต์          7,100.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020155 23/2/2564
31 ครุภณัฑ์ทัว่ไป             29,890.00        29,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านว.ีอาร์.แอล        29,890.00 ร้านว.ีอาร์.แอล        29,890.00 ราคาต่่าสุด Pณ64020156 23/2/2564
32 ครุภณัฑ์ทัว่ไป               3,948.30          3,948.30 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์          3,948.30 ร้านทวีวัฒน์          3,948.30 ราคาต่่าสุด Pณ64020157 23/2/2564
33 ครุภณัฑ์ทัว่ไป           170,000.00      170,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์      170,000.00 ร้านทวีวัฒน์      170,000.00 ราคาต่่าสุด 44/2564 4/2/2564
34 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             20,800.00        20,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        20,800.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        20,800.00 ราคาต่่าสุด P$64010050 1-ก.พ.-64

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

35 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             16,050.00        16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จา่กัด        16,050.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์ม่า จา่กัด        16,050.00 ราคาต่่าสุด P$64010051 1-ก.พ.-64
36 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์               7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์          7,000.00 บริษทั เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์          7,000.00 ราคาต่่าสุด P$64010052 1-ก.พ.-64
37 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             12,600.00        12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จา่กัด        12,600.00 บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จา่กัด        12,600.00 ราคาต่่าสุด P$64010053 1-ก.พ.-64
38 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             36,380.00        36,380.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา่กัด วินเทร็ชเชอร์        36,380.00 หา้งหุน้ส่วนจา่กัด วินเทร็ชเชอร์        36,380.00 ราคาต่่าสุด P$64010054 1-ก.พ.-64
39 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             57,230.00        57,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เกทเวย์ เฮลแคร์ จา่กัด        57,230.00 บริษทั เกทเวย์ เฮลแคร์ จา่กัด        57,230.00 ราคาต่่าสุด P$64010055 1-ก.พ.-64
40 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์

            48,150.00        48,150.00
เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        48,150.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        48,150.00
ราคาต่่าสุด P$64010056

15-ก.พ.-64
41 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             10,850.00        10,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คลีน&เฟรช ไอเดีย        10,850.00 บริษทั คลีน&เฟรช ไอเดีย        10,850.00 ราคาต่่าสุด P$64010057 15-ก.พ.-64
42 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             37,450.00        37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จา่กัด        37,450.00 บริษทั วินเนอร์ยี ่เมดิคอล จา่กัด        37,450.00 ราคาต่่าสุด P$64010058 15-ก.พ.-64
43 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์               7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอทเทส (ประเทศไทย) จา่กัด          7,000.00 บริษทั แอทเทส (ประเทศไทย) จา่กัด          7,000.00 ราคาต่่าสุด P$64010059 15-ก.พ.-64
44 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             47,200.00        47,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เกทเวย์ เฮลแคร์ จา่กัด        47,200.00 บริษทั เกทเวย์ เฮลแคร์ จา่กัด        47,200.00 ราคาต่่าสุด P$64010060 15-ก.พ.-64
45 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             41,730.00        41,730.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        41,730.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        41,730.00 ราคาต่่าสุด P$64010061 15-ก.พ.-64
46 วัสดุการแพทย์เพือ่ซ่อม             98,060.00        98,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        98,060.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        98,060.00 ราคาต่่าสุด Pธ64020047 1-ก.พ.-64
47 วัสดุการแพทย์เพือ่ซ่อม             65,600.00        65,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา่กัด อาร์ พ ีพ ีเมดิคอล        65,600.00 หา้งหุน้ส่วนจา่กัด อาร์ พ ีพ ีเมดิคอล        65,600.00 ราคาต่่าสุด Pธ64020048 3-ก.พ.-64
48 วัสดุการแพทย์เพือ่ซ่อม             99,845.00        99,845.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        99,845.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        99,845.00 ราคาต่่าสุด Pธ64020049 5-ก.พ.-64
49 วัสดุการแพทย์เพือ่ซ่อม             66,900.00        66,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จา่กัด        66,900.00 บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จา่กัด        66,900.00 ราคาต่่าสุด Pธ64020050 5-ก.พ.-64
50 วัสดุการแพทย์เพือ่ซ่อม               1,250.00          1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พนิิจยนต์          1,250.00 ร้าน พนิิจยนต์          1,250.00 ราคาต่่าสุด Pธ64020051 5-ก.พ.-64
51 วัสดุการแพทย์เพือ่ซ่อม             99,500.00        99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จา่กัด        99,500.00 บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จา่กัด        99,500.00 ราคาต่่าสุด Pธ64020052 15-ก.พ.-64
52 วัสดุการแพทย์เพือ่ซ่อม             99,160.00        99,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        99,160.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        99,160.00 ราคาต่่าสุด Pธ64020053 15-ก.พ.-64
53 วัสดุการแพทย์เพือ่ซ่อม

            34,240.00        34,240.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ เทคโนโลยี อัลเทอร์

เนทีฟ จา่กัด        34,240.00
บริษทั แอดวานซ์ เทคโนโลยี อัลเทอร์
เนทีฟ จา่กัด        34,240.00

ราคาต่่าสุด Pธ64020054
18-ก.พ.-64

54 วัสดุการแพทย์เพือ่ซ่อม               6,259.00          6,259.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวีวัฒน์          6,259.00 ร้าน ทวีวัฒน์          6,259.00 ราคาต่่าสุด Pธ64020055 25-ก.พ.-64
55 วัสดุการแพทย์เพือ่ซ่อม               3,531.00          3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จา่กัด          3,531.00 บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จา่กัด          3,531.00 ราคาต่่าสุด Pธ64020056 25-ก.พ.-64
56 วัสดุการแพทย์เพือ่ซ่อม             97,735.00        97,735.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        97,735.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        97,735.00 ราคาต่่าสุด Pธ64020057 25-ก.พ.-64
57 จ้างเหมาบริการ             75,000.00        75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ควอลิต้ี กรุ๊ป จา่กัด        75,000.00 บริษทั ควอลิต้ี กรุ๊ป จา่กัด        75,000.00 ราคาต่่าสุด P264020915 16/02/2564
58 ซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป               2,354.00          2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จา่กัด
         2,354.00 บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จา่กัด
         2,354.00 ราคาต่่าสุด Pฏ64020850 8/2/2564

59 ซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป             72,011.00        72,011.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยู ดี เทค เอ็นจิเนียร่ิง จา่กัด        72,011.00 บริษทั ยู ดี เทค เอ็นจิเนียร่ิง จา่กัด        72,011.00 ราคาต่่าสุด Pฝ64020865 9/2/2564
60 ซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป             37,850.00        37,850.00 เฉพาะเจาะจง ธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส        37,850.00 ธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส        37,850.00 ราคาต่่าสุด Pป64020866 9/2/2564
61 ซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป             57,566.00        57,566.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จา่กัด
       57,566.00 บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จา่กัด
       57,566.00 ราคาต่่าสุด Pป64020867 9/2/2564

62 ซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป             57,245.00        57,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟลิโปร เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วิส 
จา่กัด

       57,245.00 บริษทั ฟลิโปร เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วิส 
จา่กัด

       57,245.00 ราคาต่่าสุด Pฏ64020913 16/2/2564

63 ซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป             66,620.88        66,620.88 เฉพาะเจาะจง บริษท่ จีเนียส พาร์ท (2014) จา่กัด        66,620.88 บริษท่ จีเนียส พาร์ท (2014) จา่กัด        66,620.88 ราคาต่่าสุด Pฏ64020914 16/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
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กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน
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วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

64 ซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป             10,900.00        10,900.00 เฉพาะเจาะจง ธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส        10,900.00 ธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส        10,900.00 ราคาต่่าสุด Pฏ64020917 16/2/2564
65 ซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป             71,048.00        71,048.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จา่กัด
       71,048.00 บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จา่กัด
       71,048.00 ราคาต่่าสุด Pป64020918 16/2/2564

66 ซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป             42,200.00        42,200.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอร์วิส โดยนายบรรพต เปียปะ
โมง

       42,200.00 กฤษณะเซอร์วิส โดยนายบรรพต เปียปะ
โมง

       42,200.00 ราคาต่่าสุด Pป64020919 16/2/2564

67 ซ่อมรถยนต์             12,681.96        12,681.96 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าธีรชัย ราชบุรีฯ        12,681.96 บริษทั โตโยต้าธีรชัย ราชบุรีฯ        12,681.96 ราคาต่่าสุด Pผ64020840 3/2/2564
68 ซ่อมรถยนต์             28,539.90        28,539.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าธีรชัย ราชบุรีฯ        28,539.90 บริษทั โตโยต้าธีรชัย ราชบุรีฯ        28,539.90 ราคาต่่าสุด Pผ64020845 4/2/2564
69 ซ่อมรถยนต์             13,400.00        13,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชบุรี มิเล็นเนียม ออโตไทร์ 

จา่กัด
       13,400.00 บริษทั ราชบุรี มิเล็นเนียม ออโตไทร์ 

จา่กัด
       13,400.00 ราคาต่่าสุด Pผ64020846 4/2/2564

70 ซ่อมรถยนต์             13,400.00        13,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชบุรี มิเล็นเนียม ออโตไทร์ 
จา่กัด

       13,400.00 บริษทั ราชบุรี มิเล็นเนียม ออโตไทร์ 
จา่กัด

       13,400.00 ราคาต่่าสุด Pผ64020847 4/2/2564

71 ซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป               3,560.00          3,560.00 เฉพาะเจาะจง พนิิจยนต์ โดยนายพนิิจ อนันตชินะ          3,560.00 พนิิจยนต์ โดยนายพนิิจ อนันตชินะ          3,560.00 ราคาต่่าสุด Pฏ64020934 18/2/2564
72 ซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป               6,821.25          6,821.25 เฉพาะเจาะจง บริษท่ จีเนียส พาร์ท (2014) จา่กัด          6,821.25 บริษท่ จีเนียส พาร์ท (2014) จา่กัด          6,821.25 ราคาต่่าสุด Pฏ64020945 19/2/2564
73 ซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป             18,500.00        18,500.00 เฉพาะเจาะจง ธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส        18,500.00 ธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส        18,500.00 ราคาต่่าสุด Pป64020947 19/2/2564
74 ซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป             38,520.00        38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จา่กัด
       38,520.00 บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จา่กัด
       38,520.00 ราคาต่่าสุด Pป64020948 19/2/2564

75 จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน
พร้อมจัดท่ากันสาด หอ้ง
ผ่าตัดสูติกรรม 
ชัน้ 3 อาคารเมตตาฯ

          191,000.00      191,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง      190,000.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง      190,000.00
ไม่เกินวงเกิน

ตามทีก่่าหนดใน
กฎกระทรวง

68/2564 10 กุมภาพนัธ์ 2564

76 จ้างปรับปรุงหอ้งจ่าย
เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา อาคาร
อ่านวยการ

          133,300.00      133,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง      130,000.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง      130,000.00
ไม่เกินวงเกิน

ตามทีก่่าหนดใน
กฎกระทรวง

71/2565 18 กุมภาพนัธ์ 2564

77

จ้างปรับปรุงพืน้ทีร่ะเบียง
ชัน้ 2 อาคารศูนย์หวัใจ 
มะเร็งบ่าบัดรักษาและ
รังสีวินิจฉัย เป็นหอ้ง
ส่านักงานและหอ้ง
รับประทานอาหาร 
โรงพยาบาลราชบุรี แบบ
แปลนเลขที ่22/2563

        2,300,000.00    2,200,000.00 e-bidding
1. บริษทั หลักเพชคอนสตรัคชัน่ จา่กัด
2. หจก. แก่นไม้ ก่อสร้าง

   1,906,149.00 หจก. แก่นไม้ ก่อสร้าง    1,906,149.00 ราคาต่่าสุด 73/2566 23 กุมภาพนัธ์ 2564



แบบ สขร. 1
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กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
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ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

78 จ้างเหมาบริการก่าจัด
ขยะมูลฝอยติดเชือ้และ
ขยะอันตราย รพ.สต. 30 
แหง่

          288,000.00      288,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอ.ซี ควอลิต้ี ซิสเต็ม จา่กัด      288,000.00 บ.ไอ.ซี ควอลิต้ี ซิสเต็ม จา่กัด      288,000.00 ราคาต่่าสุด 65/2564 1/2/2564

79 จ้างเหมาพนักงานรักษา
ความปลอดภยั รพ.สต. 3
 แหง่

          496,800.00      496,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยั มาชนะ จา่กัด      496,800.00 บ.รักษาความปลอดภยั มาชนะ จา่กัด      496,800.00 ราคาต่่าสุด 67/2564 8/2/2564

80 เช่าเคร่ืองสแกนเนอร์ 
จา่นวน 30 เคร่ือง

          387,500.00      387,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท คอม ฯ      387,500.00 บ.สมาร์ท คอม ฯ      387,500.00 ราคาต่่าสุด 69/2564 15/2/2564

81 จ้างเหมารถยนต์พร้อมขน
ย้ายวัสดุ

            25,000.00        25,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.888 คอนสตรัคชัน่        25,000.00 บ.888 คอนสตรัคชัน่        25,000.00 ราคาต่่าสุด P264021009 22/2/2564

82 จ้างท่าพว่งข้าง             13,000.00        13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมะลิขาว        13,000.00 ร้านมะลิขาว        13,000.00 ราคาต่่าสุด P264021010 22/2/2564
83 เช่ารถยนต์ 18 ก.พ. 2564               2,700.00          2,700.00 เฉพาะเจาะจง นัทธมน ชุติมาธิกุล          2,700.00 นัทธมน ชุติมาธิกุล          2,700.00 ราคาต่่าสุด P264020935 18/2/2564

84 บ่ารุงรักษาแอร์คุมชืน้           149,000.00      149,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอโปร เทคโนโลยี      149,000.00 บ.ไอโปร เทคโนโลยี      149,000.00 ราคาต่่าสุด 42/2564 23/12/2563
85 จ้างเช่าระบบคลาวด์           480,000.00      480,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์      480,000.00 หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์      480,000.00 ราคาต่่าสุด 43/2564 29/12/2563
86 บ่ารุงรักษาระบบ DATA 

CENTER ROOM
          499,904.00      499,904.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอ.ที.เซอร์วิส      499,904.00 บ.ไอ.ที.เซอร์วิส      499,904.00 ราคาต่่าสุด 48/2564 5/1/2564

87 บ่ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟา้           264,500.00      264,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ควอลิต้ี กรุ๊ป จา่กัด      264,500.00 บ.ควอลิต้ี กรุ๊ป จา่กัด      264,500.00 ราคาต่่าสุด 66/2564 3/2/2564

88 จ้างบ่ารุงรักษา
เคร่ืองตรวจนับเซล
กระจกตา

              5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท็อปคอน          5,000.00 บ.ท็อปคอน          5,000.00 ราคาต่่าสุด Pบ6402023 22/2/2564

89 จ้างบ่ารุงรักษาครุภณัฑ์
การแพทย์

          160,500.00      160,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไกเนติค      160,500.00 บ.ไกเนติค      160,500.00 ราคาต่่าสุด 57/2564 22/2/2564

90 จ้างบ่ารุงรักษาครุภณัฑ์
การแพทย์

          250,000.00      250,000.00 เฉพาะเจาะจง หจกกูด๊วิว      250,000.00 หจกกูด๊วิว      250,000.00 ราคาต่่าสุด 25/2564 25/2/2564

91
วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน

            90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค ปิโตรเลียม        90,000.00 หจก.ซี.เค ปิโตรเลียม        90,000.00 ราคาต่่าสุด PB640200019
02/02/64

92
วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน

            90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค ปิโตรเลียม        90,000.00 หจก.ซี.เค ปิโตรเลียม        90,000.00 ราคาต่่าสุด PB640200020
17/02/64

93
วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน

            35,000.00        35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรงชายแก๊ส        35,000.00 ร้าน ทรงชายแก๊ส        35,000.00 ราคาต่่าสุด PB640200021
22/02/64
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94
วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน

            20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย        20,000.00 หจก.พลับพลาชัย        20,000.00 ราคาต่่าสุด PB64020016
23/02/64

95
วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน

            90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค ปิโตรเลียม        90,000.00 หจก.ซี.เค ปิโตรเลียม        90,000.00 ราคาต่่าสุด PB640200022
23/02/64

96
วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน

                400.00            400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย            400.00 หจก.พลับพลาชัย            400.00 ราคาต่่าสุด PB640200023
25/02/64

97 วัสดุส่านักงาน                 750.00            750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2            750.00 ร้านถาวรกิจ 2            750.00 ราคาต่่าสุด PO6402076  05/02/2564
98 วัสดุส่านักงาน             21,400.00        21,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ม่านดี บ้านสวย        21,400.00 หจก.ม่านดี บ้านสวย        21,400.00 ราคาต่่าสุด PO6402077  05/02/2564
99 วัสดุส่านักงาน             75,800.00        75,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตมีฯ        75,800.00 บ.โตมีฯ        75,800.00 ราคาต่่าสุด PO6402078  05/02/2564
100 วัสดุส่านักงาน             57,100.00        57,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรศีล        57,100.00 หจก.อักษรศีล        57,100.00 ราคาต่่าสุด PO6402079  05/02/2564
101 วัสดุส่านักงาน               1,490.00          1,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2          1,490.00 ร้านถาวรกิจ 2          1,490.00 ราคาต่่าสุด PO6402082  11/02/2564
102 วัสดุส่านักงาน             30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์นฯ        30,000.00 บ.โมเดอร์นฯ        30,000.00 ราคาต่่าสุด PO6402084  17/02/2564
103 วัสดุส่านักงาน               6,500.00          6,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.คีย์แมนฯ          6,500.00 บ.คีย์แมนฯ          6,500.00 ราคาต่่าสุด PO6402085  17/02/2564
104 วัสดุส่านักงาน               1,500.00          1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟูโ่หย่ว          1,500.00 ร้านฟูโ่หย่ว          1,500.00 ราคาต่่าสุด PO6402086 17/2/2564
105 วัสดุส่านักงาน             30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน        30,000.00 หจก.ภาสิน        30,000.00 ราคาต่่าสุด PO6402087  17/02/2564
106 วัสดุส่านักงาน           295,000.00      295,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตมีฯ      295,000.00 บ.โตมีฯ      295,000.00 ราคาต่่าสุด 46/2564  22/02/2564
107 วัสดุส่านักงาน               1,300.00          1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2          1,300.00 ร้านถาวรกิจ 2          1,300.00 ราคาต่่าสุด PO6402088  25/02/2564
108 วัสดุส่านักงาน                 500.00            500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2            500.00 ร้านถาวรกิจ 2            500.00 ราคาต่่าสุด PO6402089  25/02/2564
109 วัสดุงานบ้านฯ               1,070.00          1,070.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กุนที          1,070.00 หจก.กุนที          1,070.00 ราคาต่่าสุด P36402082  05/02/2564
110 วัสดุงานบ้านฯ             25,080.00        25,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.พ.ีพ.ีเมดิคอล        25,080.00 หจก.อาร์.พ.ีพ.ีเมดิคอล        25,080.00 ราคาต่่าสุด P36402083  05/02/2564
111 วัสดุงานบ้านฯ               9,500.00          9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟูโ่หย่ว          9,500.00 ร้านฟูโ่หย่ว          9,500.00 ราคาต่่าสุด P36402084  05/02/2564
112 วัสดุงานบ้านฯ             39,600.00        39,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟูโ่หย่ว        39,600.00 ร้านฟูโ่หย่ว        39,600.00 ราคาต่่าสุด P36402085  05/02/2564
113 วัสดุงานบ้านฯ             21,275.00        21,275.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟูโ่หย่ว        21,275.00 ร้านฟูโ่หย่ว        21,275.00 ราคาต่่าสุด P36402087  11/02/2563
114 วัสดุงานบ้านฯ               8,160.00          8,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง          8,160.00 ร้าน เฮง เฮง เฮง          8,160.00 ราคาต่่าสุด P36402088  11/02/2564
115 วัสดุงานบ้านฯ               4,990.00          4,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง          4,990.00 ร้าน เฮง เฮง เฮง          4,990.00 ราคาต่่าสุด P36402089  11/02/2565
116 วัสดุงานบ้านฯ               1,070.00          1,070.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชาย          1,070.00 หสม.ทรงชาย          1,070.00 ราคาต่่าสุด P36402090  11/02/2565
117 วัสดุงานบ้านฯ             22,598.40        22,598.40 เฉพาะเจาะจง หจก.กุนที        22,598.40 หจก.กุนที        22,598.40 ราคาต่่าสุด P36402092  25/02/2564
118 วัสดุงานบ้านฯ             11,400.00        11,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรีพฒัน์        11,400.00 บ.พรีพฒัน์        11,400.00 ราคาต่่าสุด P36402093  25/02/2564
119 วัสดุงานบ้านฯ             24,200.00        24,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนันทา        24,200.00 ร้านสุนันทา        24,200.00 ราคาต่่าสุด P36402094  25/02/2564
120 วัสดุงานบ้านฯ               7,140.00          7,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟูโ่หย่ว          7,140.00 ร้านฟูโ่หย่ว          7,140.00 ราคาต่่าสุด P36402095  25/02/2564
121 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)             38,800.00        38,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์        38,800.00 บ.คอมพาสซอฟท์        38,800.00 ราคาต่่าสุด P764020023  11/02/2564
122 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)             25,700.00        25,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ        25,700.00 บ.จอมบึงฯ        25,700.00 ราคาต่่าสุด P764020024  11/02/2564
123 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)             30,080.00        30,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ        30,080.00 บ.จอมบึงฯ        30,080.00 ราคาต่่าสุด P764020025  11/02/2564
124 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)               4,370.00          4,370.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ          4,370.00 บ.จอมบึงฯ          4,370.00 ราคาต่่าสุด P764020026  11/02/2564
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125 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)               8,720.00          8,720.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ          8,720.00 บ.จอมบึงฯ          8,720.00 ราคาต่่าสุด P764020027  17/02/2564
126 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)               2,400.00          2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ          2,400.00 บ.สมาร์ทคอมฯ          2,400.00 ราคาต่่าสุด P764020028  25/02/2564
127 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหล่)                 590.00            590.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์            590.00 บ.คอมพาสซอฟท์            590.00 ราคาต่่าสุด P76402011   5/02/2564

128 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหล่)             10,160.00        10,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์        10,160.00 บ.คอมพาสซอฟท์        10,160.00 ราคาต่่าสุด P76402012   11/02/2564

129 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหล่)             73,230.00        73,230.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์        73,230.00 บ.คอมพาสซอฟท์        73,230.00 ราคาต่่าสุด P76402013  25/02/2564

130 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย               8,330.00          8,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนันทา          8,330.00 ร้านสุนันทา          8,330.00 ราคาต่่าสุด P66402010  05/02/2564
131 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย               6,860.00          6,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนันทา          6,860.00 ร้านสุนันทา          6,860.00 ราคาต่่าสุด P66402011  05/02/2564
132 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย               4,900.00          4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนันทา          4,900.00 ร้านสุนันทา          4,900.00 ราคาต่่าสุด P66402012  11/02/2564
133 วัสดุไฟฟา้             27,361.00        27,361.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง        27,361.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง        27,361.00 ราคาต่่าสุด P964020050 1/02/2564
134 วัสดุไฟฟา้             54,032.00        54,032.00 เฉพาะเจาะจง ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จา่กัด        54,032.00 ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จา่กัด        54,032.00 ราคาต่่าสุด P964020051 1/02/2564
135 วัสดุไฟฟา้               1,144.90          1,144.90 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์          1,144.90 ทวีวัฒน์          1,144.90 ราคาต่่าสุด P964020052 4/02/2564
136 วัสดุไฟฟา้               3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี          3,000.00 ต.พฒันาการราชบุรี          3,000.00 ราคาต่่าสุด P964020053 8/02/2564
137 วัสดุไฟฟา้             61,986.00        61,986.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง        61,986.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง        61,986.00 ราคาต่่าสุด P964020054 8/02/2564
138 วัสดุไฟฟา้                 650.00            650.00 เฉพาะเจาะจง เพือ่นอิเลคทรอนิกส์            650.00 เพือ่นอิเลคทรอนิกส์            650.00 ราคาต่่าสุด P964020055 8/02/2564
139 วัสดุไฟฟา้             25,850.00        25,850.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวิศ        25,850.00 กฤษณะเซอวิศ        25,850.00 ราคาต่่าสุด P964020056 8/02/2564
140 วัสดุไฟฟา้               4,400.00          4,400.00 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี          4,400.00 ต.พฒันาการราชบุรี          4,400.00 ราคาต่่าสุด P964020057 8/02/2564
141 วัสดุไฟฟา้               9,300.00          9,300.00 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์          9,300.00 ทวีวัฒน์          9,300.00 ราคาต่่าสุด P964020058 8/02/2564
142 วัสดุไฟฟา้             95,837.00        95,837.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง        95,837.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง        95,837.00 ราคาต่่าสุด P964020060 15/02/2564
143 วัสดุไฟฟา้             18,914.00        18,914.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง        18,914.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง        18,914.00 ราคาต่่าสุด P964020061 19/02/2564
144 วัสดุไฟฟา้               1,883.20          1,883.20 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์          1,883.20 ทวีวัฒน์          1,883.20 ราคาต่่าสุด P964020062 19/02/2564
145 วัสดุไฟฟา้             54,000.00        54,000.00 เฉพาะเจาะจง ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จา่กัด        54,000.00 ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จา่กัด        54,000.00 ราคาต่่าสุด P964020063 19/02/2564
146 วัสดุไฟฟา้               7,757.50          7,757.50 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์          7,757.50 ทวีวัฒน์          7,757.50 ราคาต่่าสุด P964020064 19/02/2564
147 วัสดุก่อสร้าง               9,831.00          9,831.00 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี          9,831.00 ต.พฒันาการราชบุรี          9,831.00 ราคาต่่าสุด PA64020041 1/02/2564
148 วัสดุก่อสร้าง             36,240.00        36,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง        36,240.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง        36,240.00 ราคาต่่าสุด PA64020042 1/02/2564
149 วัสดุก่อสร้าง             33,270.00        33,270.00 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่        33,270.00 หลักเพชรคอนสตรัคชัน่        33,270.00 ราคาต่่าสุด PA64020043 1/02/2564
150 วัสดุก่อสร้าง             99,765.00        99,765.00 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่        99,765.00 หลักเพชรคอนสตรัคชัน่        99,765.00 ราคาต่่าสุด PA64020044 4/02/2564
151 วัสดุก่อสร้าง             33,370.00        33,370.00 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่        33,370.00 หลักเพชรคอนสตรัคชัน่        33,370.00 ราคาต่่าสุด PA64020045 4/02/2564
152 วัสดุก่อสร้าง             16,070.00        16,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง        16,070.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง        16,070.00 ราคาต่่าสุด PA64020046 4/02/2564
153 วัสดุก่อสร้าง             94,970.00        94,970.00 วัสดุก่อสร้าง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่        94,970.00 หลักเพชรคอนสตรัคชัน่        94,970.00 ราคาต่่าสุด PA64020047 8/02/2564
154 วัสดุก่อสร้าง             82,820.00        82,820.00 วัสดุก่อสร้าง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่        82,820.00 หลักเพชรคอนสตรัคชัน่        82,820.00 ราคาต่่าสุด PA64020048 8/02/2564
155 วัสดุก่อสร้าง             21,180.00        21,180.00 วัสดุก่อสร้าง  กุนทีกระเบือ้งและสุขภณัฑ์        21,180.00  กุนทีกระเบือ้งและสุขภณัฑ์        21,180.00 ราคาต่่าสุด PA64020049 8/02/2564
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156 วัสดุก่อสร้าง             69,600.00        69,600.00 วัสดุก่อสร้าง ทีทีเอสพ ีเทรดด้ิง จา่กัด        69,600.00 ทีทีเอสพ ีเทรดด้ิง จา่กัด        69,600.00 ราคาต่่าสุด PA64020050 19/02/2564
157 วัสดุก่อสร้าง               7,617.00          7,617.00 วัสดุก่อสร้าง ร้านปิยพรก่อสร้าง          7,617.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง          7,617.00 ราคาต่่าสุด PA64020051 19/02/2564
158 วัสดุก่อสร้าง               5,992.00          5,992.00 วัสดุก่อสร้าง  กุนทีกระเบือ้งและสุขภณัฑ์          5,992.00  กุนทีกระเบือ้งและสุขภณัฑ์          5,992.00 ราคาต่่าสุด PA64020052 19/02/2564
159 วัสดุก่อสร้าง               9,360.00          9,360.00 วัสดุก่อสร้าง  กุนทีกระเบือ้งและสุขภณัฑ์          9,360.00  กุนทีกระเบือ้งและสุขภณัฑ์          9,360.00 ราคาต่่าสุด PA64020053 19/02/2564
160 วัสดุก่อสร้าง             11,283.00        11,283.00 วัสดุก่อสร้าง ต.พฒันาการราชบุรี        11,283.00 ต.พฒันาการราชบุรี        11,283.00 ราคาต่่าสุด PA64020054 19/02/2564
161 วัสดุก่อสร้าง             12,000.00        12,000.00 วัสดุก่อสร้าง ร้านปิยพรก่อสร้าง        12,000.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง        12,000.00 ราคาต่่าสุด PA64020055 19/02/2564
162 วัสดุก่อสร้าง             32,100.00        32,100.00 วัสดุก่อสร้าง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่        32,100.00 หลักเพชรคอนสตรัคชัน่        32,100.00 ราคาต่่าสุด PA64020056 19/02/2564
163 วัสดุก่อสร้าง               3,120.00          3,120.00 วัสดุก่อสร้าง สกลชัย          3,120.00 สกลชัย          3,120.00 ราคาต่่าสุด PA64020057 19/02/2564
164 วัสดุงานบ้านงานครัว             54,950.00        54,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.พงษ ์ไพบูลย์        54,950.00 บ.พงษ ์ไพบูลย์        54,950.00 ราคาต่่าสุด P36402091 17/02/2564
165 ข้าวสาร             91,000.00        91,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนุตา  มานะกิจสมบรูณ์        91,000.00 นางสาวพนุตา  มานะกิจสมบรูณ์        91,000.00 ราคาต่่าสุด Pz64020019 ๘ ก.พ. ๖๔
166 ผัก ผลไม้ GAP           235,132.70      235,132.70 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกิจ บัวบุญเลิศ      235,132.70 นายณัฐกิจ บัวบุญเลิศ      235,132.70 ราคาต่่าสุด 42/2564 ๒๙ ม.ค. ๖๔
167 ข้าวกึง่ส่าเร็จรูป               6,120.00          6,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัข้าวไทยพลัส จา่กัด          6,120.00 บริษทัข้าวไทยพลัส จา่กัด          6,120.00 ราคาต่่าสุด Pz64020018 ๘ ก.พ. ๖๔
168 น้า่ตาลเทียม             21,000.00        21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาฮอฟ จา่กัด        21,000.00 บริษทั ฟาร์มาฮอฟ จา่กัด        21,000.00 ราคาต่่าสุด Pz64020020 ๑๖ ก.พ. ๖๔
169 อาหารทางการแพทย์             98,688.00        98,688.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา        98,688.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา        98,688.00 ราคาต่่าสุด Pด64020025 9/02/2564
170 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        99,000.00 บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        99,000.00 ราคาต่่าสุด PG64020365 1/2/2564
171 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             67,465.00        67,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จา่กัด        67,465.00 บริษทั ทริมเมอร์ จา่กัด        67,465.00 ราคาต่่าสุด PG64020366 1/2/2564
172

เวชภณัฑ์มิใช่ยา             97,370.00        97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        97,370.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        97,370.00 ราคาต่่าสุด PG64020367 1/2/2564
173 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             93,924.60        93,924.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จา่กัด        93,924.60 บริษทั เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จา่กัด        93,924.60 ราคาต่่าสุด PG64020368 1/2/2564
174 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             93,000.00        93,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        93,000.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        93,000.00 ราคาต่่าสุด PG64020369 1/2/2564
175 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               7,500.00          7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จา่กัด          7,500.00 บริษทั ไทยก๊อส จา่กัด          7,500.00 ราคาต่่าสุด PG64020370 1/2/2564
176 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโร เมด จา่กัด        12,000.00 บริษทั สไปโร เมด จา่กัด        12,000.00 ราคาต่่าสุด PG64020371 1/2/2564
177 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        99,000.00 บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        99,000.00 ราคาต่่าสุด PG64020372 2/2/2564
178

เวชภณัฑ์มิใช่ยา             24,610.00        24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        24,610.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        24,610.00 ราคาต่่าสุด PG64020373 2/2/2564
179 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               7,200.00          7,200.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด          7,200.00  บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด          7,200.00 ราคาต่่าสุด PG64020374 2/2/2564
180 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             14,124.00        14,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมเด็กซ์ จา่กัด        14,124.00 บริษทั คอมเด็กซ์ จา่กัด        14,124.00 ราคาต่่าสุด PG64020375 2/2/2564
181

เวชภณัฑ์มิใช่ยา             18,116.00        18,116.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย 
จา่กัด        18,116.00

บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย 
จา่กัด        18,116.00 ราคาต่่าสุด PG64020376 2/2/2564

182 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             82,176.00        82,176.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จา่กัด        82,176.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จา่กัด        82,176.00 ราคาต่่าสุด PG64020377 2/2/2564
183

เวชภณัฑ์มิใช่ยา             74,793.00        74,793.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        74,793.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        74,793.00 ราคาต่่าสุด PG64020378 2/2/2564
184 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        99,000.00 บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        99,000.00 ราคาต่่าสุด PG64020379 5/2/2564
185 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             35,699.48        35,699.48 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา่กัด วากัส เมดิเซีย        35,699.48 หา้งหุน้ส่วนจา่กัด วากัส เมดิเซีย        97,500.00 ราคาต่่าสุด PG64020380 5/2/2564
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186 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             92,159.10        92,159.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จา่กัด        92,159.10 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จา่กัด        92,159.10 ราคาต่่าสุด PG64020381 5/2/2564
187 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             97,500.00        97,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา่กัด วากัส เมดิเซีย        97,500.00 หา้งหุน้ส่วนจา่กัด วากัส เมดิเซีย        97,500.00 ราคาต่่าสุด PG64020382 5/2/2564
188 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             86,000.00        86,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จา่กัด        86,000.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จา่กัด        86,000.00 ราคาต่่าสุด PG64020383 5/2/2564
189 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               8,000.00          8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จา่กัด          8,000.00 บริษทั ไทยก๊อส จา่กัด          8,000.00 ราคาต่่าสุด PG64020384 5/2/2564
190

เวชภณัฑ์มิใช่ยา             30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จา่กัด        30,000.00

บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จา่กัด        30,000.00 ราคาต่่าสุด PG64020385 5/2/2564

191 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             51,900.00        51,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อุดมภณัฑ์ ซัพพลาย จา่กัด        51,900.00 บริษทั อุดมภณัฑ์ ซัพพลาย จา่กัด        51,900.00 ราคาต่่าสุด PG64020386 5/2/2564
192 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             81,200.00        81,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        81,200.00 บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        81,200.00 ราคาต่่าสุด PG64020387 5/2/2564
193

เวชภณัฑ์มิใช่ยา             50,290.00        50,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        50,290.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        50,290.00 ราคาต่่าสุด PG64020388 5/2/2564
194 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             55,000.00        55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัชชนม์ จา่กัด        55,000.00 บริษทั ณัชชนม์ จา่กัด        55,000.00 ราคาต่่าสุด PG64020389 5/2/2564
195 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโร เมด จา่กัด        90,000.00 บริษทั สไปโร เมด จา่กัด        90,000.00 ราคาต่่าสุด PG64020390 5/2/2564
196 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             91,000.00        91,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด        91,000.00  บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด        91,000.00 ราคาต่่าสุด PG64020391 5/2/2564
197

เวชภณัฑ์มิใช่ยา             13,803.00        13,803.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        13,803.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        13,803.00 ราคาต่่าสุด PG64020392 5/2/2564
198

เวชภณัฑ์มิใช่ยา             66,000.00        66,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย 
จา่กัด        66,000.00

บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย 
จา่กัด        66,000.00 ราคาต่่าสุด PG64020393 8/2/2564

199
เวชภณัฑ์มิใช่ยา             93,518.00        93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        93,518.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        93,518.00 ราคาต่่าสุด PG64020394 8/2/2564

200 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             64,200.00        64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จา่กัด        64,200.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จา่กัด        64,200.00 ราคาต่่าสุด PG64020395 8/2/2564
201 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             82,540.00        82,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด        82,540.00 บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด        82,540.00 ราคาต่่าสุด PG64020396 8/2/2564
202 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             43,500.00        43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จา่กัด        43,500.00 บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จา่กัด        43,500.00 ราคาต่่าสุด PG64020397 8/2/2564
203 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             80,506.80        80,506.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จา่กัด        80,506.80 บริษทั เมดดิโนวา จา่กัด        80,506.80 ราคาต่่าสุด PG64020398 8/2/2564
204 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             74,570.00        74,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        74,570.00 บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        74,570.00 ราคาต่่าสุด PG64020399 8/2/2564
205

เวชภณัฑ์มิใช่ยา               6,580.50          6,580.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด          6,580.50 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด          6,580.50 ราคาต่่าสุด PG64020400 15/2/2564
206 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               6,280.00          6,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จา่กัด          6,280.00 บริษทั ยูนิเมด จา่กัด          6,280.00 ราคาต่่าสุด PG64020401 15/2/2564
207 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             13,900.00        13,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาร์ธา กรุ๊ป จา่กัด        13,900.00 บริษทั มาร์ธา กรุ๊ป จา่กัด        13,900.00 ราคาต่่าสุด PG64020402 15/2/2564
208 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               9,360.00          9,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด          9,360.00 บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด          9,360.00 ราคาต่่าสุด PG64020403 15/2/2564
209

เวชภณัฑ์มิใช่ยา             17,976.00        17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        17,976.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        17,976.00 ราคาต่่าสุด PG64020404 15/2/2564
210 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             83,600.00        83,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จา่กัด        83,600.00 บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จา่กัด        83,600.00 ราคาต่่าสุด PG64020405 15/2/2564
211 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             82,176.00        82,176.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จา่กัด        82,176.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จา่กัด        82,176.00 ราคาต่่าสุด PG64020406 15/2/2564
212 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             38,760.00        38,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จา่กัด (มหาชน)        38,760.00 บริษทั เทคโนเมดิคัล จา่กัด (มหาชน)        38,760.00 ราคาต่่าสุด PG64020407 15/2/2564
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213 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             91,485.00        91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด        91,485.00 บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด        91,485.00 ราคาต่่าสุด PG64020408 15/2/2564
214

เวชภณัฑ์มิใช่ยา             73,830.00        73,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        73,830.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        73,830.00 ราคาต่่าสุด PG64020409 15/2/2564
215 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             37,500.00        37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เรียลเมด จา่กัด        37,500.00 บริษทั เรียลเมด จา่กัด        37,500.00 ราคาต่่าสุด PG64020410 15/2/2564
216 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               9,951.00          9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จา่กัด          9,951.00 บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จา่กัด          9,951.00 ราคาต่่าสุด PG64020411 15/2/2564
217 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             87,740.00        87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จา่กัด        87,740.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จา่กัด        87,740.00 ราคาต่่าสุด PG64020412 15/2/2564
218 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             97,200.00        97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        97,200.00 บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        97,200.00 ราคาต่่าสุด PG64020413 15/2/2564
219 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             89,559.00        89,559.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จา่กัด        89,559.00 บริษทั เมดดิโนวา จา่กัด        89,559.00 ราคาต่่าสุด PG64020414 16/2/2564
220 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             15,480.00        15,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จา่กัด        15,480.00 บริษทั ไทยก๊อส จา่กัด        15,480.00 ราคาต่่าสุด PG64020415 16/2/2564
221

เวชภณัฑ์มิใช่ยา             72,525.00        72,525.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จา่กัด        72,525.00

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จา่กัด        72,525.00 ราคาต่่าสุด PG64020416 16/2/2564

222 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             12,550.00        12,550.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด        12,550.00  บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด        12,550.00 ราคาต่่าสุด PG64020417 16/2/2564
223 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             88,500.00        88,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไตรสตาร์ เทรดด้ิง จา่กัด        88,500.00 บริษทั ไตรสตาร์ เทรดด้ิง จา่กัด        88,500.00 ราคาต่่าสุด PG64020418 16/2/2564
224

เวชภณัฑ์มิใช่ยา             97,370.00        97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        97,370.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        97,370.00 ราคาต่่าสุด PG64020419 16/2/2564
225 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             93,500.00        93,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิก้า จา่กัด        93,500.00 บริษทั เมดดิก้า จา่กัด        93,500.00 ราคาต่่าสุด PG64020420 16/2/2564
226 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             95,016.00        95,016.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จา่กัด        95,016.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จา่กัด        95,016.00 ราคาต่่าสุด PG64020421 17/2/2564
227

เวชภณัฑ์มิใช่ยา               8,281.80          8,281.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด          8,281.80 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด          8,281.80 ราคาต่่าสุด PG64020422 17/2/2564
228 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               7,490.00          7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด          7,490.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด          7,490.00 ราคาต่่าสุด PG64020423 17/2/2564
229

เวชภณัฑ์มิใช่ยา             60,437.50        60,437.50 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จา่กัด        60,437.50

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จา่กัด        60,437.50 ราคาต่่าสุด PG64020424 17/2/2564

230 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             27,500.00        27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จา่กัด        27,500.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จา่กัด        27,500.00 ราคาต่่าสุด PG64020425 17/2/2564
231

เวชภณัฑ์มิใช่ยา             71,690.00        71,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        71,690.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        71,690.00 ราคาต่่าสุด PG64020426 17/2/2564
232 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             78,960.00        78,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จา่กัด        78,960.00 บริษทั ทริมเมอร์ จา่กัด        78,960.00 ราคาต่่าสุด PG64020427 17/2/2564
233

เวชภณัฑ์มิใช่ยา             89,452.00        89,452.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        89,452.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        89,452.00 ราคาต่่าสุด PG64020428 22/2/2564
234 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             36,000.00        36,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา่กัด วากัส เมดิเซีย        36,000.00 หา้งหุน้ส่วนจา่กัด วากัส เมดิเซีย        36,000.00 ราคาต่่าสุด PG64020429 22/2/2564
235

เวชภณัฑ์มิใช่ยา             31,200.00        31,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย 
จา่กัด        31,200.00

บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย 
จา่กัด        31,200.00 ราคาต่่าสุด PG64020430 22/2/2564

236
เวชภณัฑ์มิใช่ยา             36,000.00        36,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จา่กัด        36,000.00

บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จา่กัด        36,000.00 ราคาต่่าสุด PG64020431 22/2/2564

237 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             45,000.00        45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จา่กัด        45,000.00 บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จา่กัด        45,000.00 ราคาต่่าสุด PG64020432 22/2/2564
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238 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             15,408.00        15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จา่กัด        15,408.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จา่กัด        15,408.00 ราคาต่่าสุด PG64020433 22/2/2564
239 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             78,805.50        78,805.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จา่กัด        78,805.50 บริษทั 101 เมดิแคร์ จา่กัด        78,805.50 ราคาต่่าสุด PG64020434 22/2/2564
240 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             16,000.00        16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ จา่กัด        16,000.00 บริษทั อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ จา่กัด        16,000.00 ราคาต่่าสุด PG64020435 22/2/2564
241 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             97,200.00        97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        97,200.00 บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        97,200.00 ราคาต่่าสุด PG64020436 22/2/2564
242

เวชภณัฑ์มิใช่ยา             97,370.00        97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        97,370.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        97,370.00 ราคาต่่าสุด PG64020437 23/2/2564
243 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             26,000.00        26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จา่กัด        26,000.00 บริษทั ไทยก๊อส จา่กัด        26,000.00 ราคาต่่าสุด PG64020438 23/2/2564
244 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             97,200.00        97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        97,200.00 บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จา่กัด        97,200.00 ราคาต่่าสุด PG64020439 23/2/2564
245 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             54,728.36        54,728.36 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จา่กัด        54,728.36 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จา่กัด        54,728.36 ราคาต่่าสุด PG64020440 23/2/2564
246 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             93,400.00        93,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สเตอลีน เฮลท์ จา่กัด        93,400.00 บริษทั สเตอลีน เฮลท์ จา่กัด        93,400.00 ราคาต่่าสุด PG64020441 23/2/2564
247 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               6,600.00          6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิก้า จา่กัด          6,600.00 บริษทั เมดดิก้า จา่กัด          6,600.00 ราคาต่่าสุด PG64020442 23/2/2564
248 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             18,100.00        18,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จา่กัด        18,100.00 บริษทั ทริมเมอร์ จา่กัด        18,100.00 ราคาต่่าสุด PG64020443 23/2/2564
249

เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป               3,852.00          3,852.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด          3,852.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด          3,852.00 ราคาต่่าสุด PF64020119
3/2/2564

250 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป             11,000.00        11,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ที อี คิว จา่กัด        11,000.00  บริษทั ที อี คิว จา่กัด        11,000.00 ราคาต่่าสุด PF64020120 3/2/2564
251 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป             99,320.00        99,320.00 เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจา่กัด วี.เค.เมดิคอล        99,320.00  หา้งหุน้ส่วนจา่กัด วี.เค.เมดิคอล        99,320.00 ราคาต่่าสุด PF64020121 3/2/2564
252 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป             18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ปัญญฤกษ ์จา่กัด        18,000.00  บริษทั ปัญญฤกษ ์จา่กัด        18,000.00 ราคาต่่าสุด PF64020122 3/2/2564
253

เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป               5,617.50          5,617.50 เฉพาะเจาะจง
 บริษทั ทีอาร์บี เซอร์เม็ดดิก้า (ประเทศ
ไทย) จา่กัด

         5,617.50
 บริษทั ทีอาร์บี เซอร์เม็ดดิก้า (ประเทศ
ไทย) จา่กัด

         5,617.50 ราคาต่่าสุด PF64020128
5/2/2564

254 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป             18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั จี.โอ.ดี.666 จา่กัด        18,000.00  บริษทั จี.โอ.ดี.666 จา่กัด        18,000.00 ราคาต่่าสุด PF64020129 5/2/2564
255

เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป               3,852.00          3,852.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด          3,852.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด          3,852.00 ราคาต่่าสุด PF64020130
5/2/2564

256 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป             43,300.00        43,300.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั แอคคิว เมดดิคอล จา่กัด        43,300.00  บริษทั แอคคิว เมดดิคอล จา่กัด        43,300.00 ราคาต่่าสุด PF64020131 5/2/2564
257

เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป             69,000.00        69,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั วีว่า เมดิก้า ประเทศไทย จา่กัด        69,000.00  บริษทั วีว่า เมดิก้า ประเทศไทย จา่กัด        69,000.00 ราคาต่่าสุด PF64020133
22/2/2564

258 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา เฝือก                 775.00            775.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จา่กัด            775.00  บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จา่กัด            775.00 ราคาต่่าสุด PF64020123 3/2/2564
259 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา เฝือก             75,220.00        75,220.00 เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจา่กัด วีอาร์ ซัพพอร์ต        75,220.00  หา้งหุน้ส่วนจา่กัด วีอาร์ ซัพพอร์ต        75,220.00 ราคาต่่าสุด PF64020124 3/2/2564
260

เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา เฝือก             36,895.00        36,895.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชัน่แนล เท
รด จา่กัด

       36,895.00
 บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชัน่แนล เท
รด จา่กัด

       36,895.00 ราคาต่่าสุด PF64020125
4/2/2564

261 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา เฝือก             46,450.00        46,450.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เซฟฟาดรักส์ จา่กัด        46,450.00  บริษทั เซฟฟาดรักส์ จา่กัด        46,450.00 ราคาต่่าสุด PF64020126 4/2/2564
262

เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา เฝือก               4,314.24          4,314.24 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด          4,314.24  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด          4,314.24 ราคาต่่าสุด PF64020127
4/2/2564

263 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา เฝือก             76,815.00        76,815.00 เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจา่กัด วีอาร์ ซัพพอร์ต        76,815.00  หา้งหุน้ส่วนจา่กัด วีอาร์ ซัพพอร์ต        76,815.00 ราคาต่่าสุด PF64020132 5/2/2564
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264
เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา เฝือก             13,096.80        13,096.80 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด        13,096.80  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด        13,096.80 ราคาต่่าสุด PF64020134

22/2/2564
265

เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา เฝือก               7,185.00          7,185.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชัน่แนล เท
รด จา่กัด

         7,185.00
 บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชัน่แนล เท
รด จา่กัด

         7,185.00 ราคาต่่าสุด PF64020135
22/2/2564

266 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา สวน
หวัใจ

          486,000.00      486,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอ็ม พ ีเอ็น เมดิแคร์ จา่กัด      486,000.00  บริษทั เอ็ม พ ีเอ็น เมดิแคร์ จา่กัด      486,000.00 ราคาต่่าสุด Pพ64020021
2/2/2564

267 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา สวน
หวัใจ

            92,000.00        92,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั วีว่า เมดิก้า ประเทศไทย จา่กัด        92,000.00  บริษทั วีว่า เมดิก้า ประเทศไทย จา่กัด        92,000.00 ราคาต่่าสุด Pพ64020022
4/2/2564

268 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา สวน
หวัใจ

          486,000.00      486,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ฮอสปิแคร์ จา่กัด      486,000.00  บริษทั ฮอสปิแคร์ จา่กัด      486,000.00 ราคาต่่าสุด Pพ64020023
19/2/2564

269 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา สวน
หวัใจ

            87,000.00        87,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด        87,000.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จา่กัด        87,000.00 ราคาต่่าสุด Pพ64020024
22/2/2564

270 วัสดุทางการแพทย์ 
(วิสัญญ)ี

            31,250.00        31,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสงเจริญเวชภณัฑ์        31,250.00 ร้าน แสงเจริญเวชภณัฑ์        31,250.00 ราคาต่่าสุด
PF64020136 22/2/2564

271 วัสดุทางการแพทย์ 
(วิสัญญ)ี

            89,880.00        89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        89,880.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        89,880.00 ราคาต่่าสุด
PF64020137 22/2/2564

272 วัสดุทางการแพทย์ 
(วิสัญญ)ี

            59,600.00        59,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จา่กัด        59,600.00 บริษทั ยูนิเมด จา่กัด        59,600.00 ราคาต่่าสุด
PF64020138 22/2/2564

273 วัสดุทางการแพทย์ 
(วิสัญญ)ี

            82,925.00        82,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        82,925.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        82,925.00 ราคาต่่าสุด
PF64020139 22/2/2564

274 วัสดุทางการแพทย์ 
(วิสัญญ)ี

            93,500.00        93,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวเลอร์ เฮลธ์ จา่กัด        93,500.00 บริษทั เวเลอร์ เฮลธ์ จา่กัด        93,500.00 ราคาต่่าสุด
PF64020140 22/2/2564

275 วัสดุทางการแพทย์ 
(วิสัญญ)ี

            51,818.20        51,818.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด        51,818.20 บริษทั เจ เอส วิชัน่ จา่กัด        51,818.20 ราคาต่่าสุด
PF64020141 22/2/2564

276 วัสดุทางการแพทย์ (กาย
วิภาค)

            97,750.00        97,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี        97,750.00 บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี        97,750.00 ราคาต่่าสุด
PH64020011 5/2/2564

277 วัสดุทางการแพทย์ (กาย
วิภาค)

            76,000.00        76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี        76,000.00 บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี        76,000.00 ราคาต่่าสุด
PH64020012 8/2/2564

278 วัสดุทางการแพทย์ OR             95,016.00        95,016.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จา่กัด        95,016.00 บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จา่กัด        95,016.00  ราคาต่่าสุด PN64020444 1/2/2564
279 วัสดุทางการแพทย์ OR             51,360.00        51,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        51,360.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        51,360.00  ราคาต่่าสุด PN64020445 1/2/2564
280

วัสดุทางการแพทย์ OR             18,000.00        18,000.00
เฉพาะเจาะจง

บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 
จา่กัด        18,000.00

บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 
จา่กัด        18,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020446 1/2/2564

281 วัสดุทางการแพทย์ OR             85,000.00        85,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แนชเชอเริลมีเดีย จา่กัด        85,000.00 บ.แนชเชอเริลมีเดีย จา่กัด        85,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020447 1/2/2564
282 วัสดุทางการแพทย์ OR             91,600.00        91,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.พแีอนด์เจ เมด จา่กัด        91,600.00 บ.พแีอนด์เจ เมด จา่กัด        91,600.00  ราคาต่่าสุด PN64020448 1/2/2564
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283
วัสดุทางการแพทย์ OR             89,623.20        89,623.20

เฉพาะเจาะจง
บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        89,623.20

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        89,623.20  ราคาต่่าสุด PN64020449 1/2/2564

284 วัสดุทางการแพทย์ OR             58,000.00        58,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        58,000.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        58,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020450 2/2/2564
285 วัสดุทางการแพทย์ OR             51,800.00        51,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        51,800.00 บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        51,800.00  ราคาต่่าสุด PN64020451 2/2/2564
286 วัสดุทางการแพทย์ OR             77,040.00        77,040.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        77,040.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        77,040.00  ราคาต่่าสุด PN64020452 2/2/2564
287 วัสดุทางการแพทย์ OR             38,000.00        38,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แนชเชอเริลมีเดีย จา่กัด        38,000.00 บ.แนชเชอเริลมีเดีย จา่กัด        38,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020453 2/2/2564
288

วัสดุทางการแพทย์ OR             94,459.60        94,459.60
เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        94,459.60

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        94,459.60  ราคาต่่าสุด PN64020454 2/2/2564

289 วัสดุทางการแพทย์ OR             23,100.00        23,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จา่กัด        23,100.00 บ.ไทยก๊อส จา่กัด        23,100.00  ราคาต่่าสุด PN64020455 2/2/2564
290 วัสดุทางการแพทย์ OR             49,200.00        49,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        49,200.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        49,200.00  ราคาต่่าสุด PN64020456 3/2/2564
291 วัสดุทางการแพทย์ OR             22,975.00        22,975.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        22,975.00 บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        22,975.00  ราคาต่่าสุด PN64020457 3/2/2564
292 วัสดุทางการแพทย์ OR             36,818.70        36,818.70 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        36,818.70 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        36,818.70  ราคาต่่าสุด PN64020458 3/2/2564
293 วัสดุทางการแพทย์ OR             88,500.00        88,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จา่กัด        88,500.00 บ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จา่กัด        88,500.00  ราคาต่่าสุด PN64020459 3/2/2564
294 วัสดุทางการแพทย์ OR           496,000.00      496,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด      496,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด      496,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020460 3/2/2564
295 วัสดุทางการแพทย์ OR               9,900.00          9,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร์ เมดิคอล จา่กัด          9,900.00 บ.อินเตอร์ เมดิคอล จา่กัด          9,900.00  ราคาต่่าสุด PN64020461 4/2/2564
296 วัสดุทางการแพทย์ OR             70,300.00        70,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จา่กัด        70,300.00 บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จา่กัด        70,300.00  ราคาต่่าสุด PN64020462 4/2/2564
297 วัสดุทางการแพทย์ OR             52,350.00        52,350.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        52,350.00 บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        52,350.00  ราคาต่่าสุด PN64020463 4/2/2564
298 วัสดุทางการแพทย์ OR             83,460.00        83,460.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จา่กัด        83,460.00 บ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จา่กัด        83,460.00  ราคาต่่าสุด PN64020464 4/2/2564
299

วัสดุทางการแพทย์ OR             50,320.00        50,320.00
เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        50,320.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        50,320.00  ราคาต่่าสุด PN64020465 4/2/2564

300 วัสดุทางการแพทย์ OR             68,000.00        68,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อีสเมด จา่กัด        68,000.00 บ.อีสเมด จา่กัด        68,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020466 4/2/2564
301 วัสดุทางการแพทย์ OR             57,994.00        57,994.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        57,994.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        57,994.00  ราคาต่่าสุด PN64020467 4/2/2564
302

วัสดุทางการแพทย์ OR           111,936.00      111,936.00
เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด      111,936.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด      111,936.00  ราคาต่่าสุด PN64020468 4/2/2564

303 วัสดุทางการแพทย์ OR             24,000.00        24,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไลออน อินเตอร์เมด จา่กัด        24,000.00 บ.ไลออน อินเตอร์เมด จา่กัด        24,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020469 5/2/2564
304

วัสดุทางการแพทย์ OR             89,559.00        89,559.00
เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        89,559.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        89,559.00  ราคาต่่าสุด PN64020470 5/2/2564

305 วัสดุทางการแพทย์ OR             34,500.00        34,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.อีสเมด จา่กัด        34,500.00 บ.อีสเมด จา่กัด        34,500.00  ราคาต่่าสุด PN64020471 5/2/2564
306 วัสดุทางการแพทย์ OR             37,400.00        37,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        37,400.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        37,400.00  ราคาต่่าสุด PN64020472 5/2/2564
307 วัสดุทางการแพทย์ OR             95,016.00        95,016.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จา่กัด        95,016.00 บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จา่กัด        95,016.00  ราคาต่่าสุด PN64020473 5/2/2564
308 วัสดุทางการแพทย์ OR             20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        20,000.00 บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        20,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020474 8/2/2564
309 วัสดุทางการแพทย์ OR             27,200.00        27,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        27,200.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        27,200.00  ราคาต่่าสุด PN64020475 8/2/2564
310 วัสดุทางการแพทย์ OR             31,200.00        31,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๊ป จา่กัด        31,200.00 บ.วีไอโอ กรุ๊ป จา่กัด        31,200.00  ราคาต่่าสุด PN64020476 8/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
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ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

311
วัสดุทางการแพทย์ OR             45,582.00        45,582.00

เฉพาะเจาะจง
บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จา่กัด        45,582.00

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จา่กัด        45,582.00  ราคาต่่าสุด PN64020477 8/2/2564

312 วัสดุทางการแพทย์ OR             25,500.00        25,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิไทม์ จา่กัด        25,500.00 บ.เมดิไทม์ จา่กัด        25,500.00  ราคาต่่าสุด PN64020478 8/2/2564
313

วัสดุทางการแพทย์ OR             74,066.00        74,066.00
เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        74,066.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        74,066.00  ราคาต่่าสุด PN64020479 8/2/2564

314 วัสดุทางการแพทย์ OR             27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซนต์เมด จา่กัด (มหาชน)        27,000.00 บ.เซนต์เมด จา่กัด (มหาชน)        27,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020480 8/2/2564
315 วัสดุทางการแพทย์ OR             69,550.00        69,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        69,550.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        69,550.00  ราคาต่่าสุด PN64020481 8/2/2564
316 วัสดุทางการแพทย์ OR           246,100.00      246,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด      246,100.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด      246,100.00  ราคาต่่าสุด PN64020482 8/2/2564
317

วัสดุทางการแพทย์ OR           125,472.48      125,472.48
เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด      125,472.48

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด      125,472.48  ราคาต่่าสุด PN64020483 8/2/2564

318 วัสดุทางการแพทย์ OR             46,420.00        46,420.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        46,420.00 บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        46,420.00  ราคาต่่าสุด PN64020484 9/2/2564
319 วัสดุทางการแพทย์ OR             30,400.00        30,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จา่กัด        30,400.00 บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จา่กัด        30,400.00  ราคาต่่าสุด PN64020485 9/2/2564
320

วัสดุทางการแพทย์ OR             80,250.00        80,250.00
เฉพาะเจาะจง

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จา่กัด        80,250.00

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จา่กัด        80,250.00  ราคาต่่าสุด PN64020486 9/2/2564

321 วัสดุทางการแพทย์ OR             96,600.00        96,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิไทม์ จา่กัด        96,600.00 บ.เมดิไทม์ จา่กัด        96,600.00  ราคาต่่าสุด PN64020487 9/2/2564
322 วัสดุทางการแพทย์ OR             20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        20,000.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        20,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020488 9/2/2564
323 วัสดุทางการแพทย์ OR           478,800.00      478,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด      478,800.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด      478,800.00  ราคาต่่าสุด PN64020489 9/2/2564
324 วัสดุทางการแพทย์ OR             47,500.00        47,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        47,500.00 บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        47,500.00  ราคาต่่าสุด PN64020490 10/2/2564
325 วัสดุทางการแพทย์ OR             86,000.00        86,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        86,000.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        86,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020491 10/2/2564
326 วัสดุทางการแพทย์ OR             27,400.00        27,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๊ป จา่กัด        27,400.00 บ.วีไอโอ กรุ๊ป จา่กัด        27,400.00  ราคาต่่าสุด PN64020492 10/2/2564
327

วัสดุทางการแพทย์ OR             26,720.00        26,720.00
เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        26,720.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        26,720.00  ราคาต่่าสุด PN64020493 10/2/2564

328 วัสดุทางการแพทย์ OR             15,520.00        15,520.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีพ ีเมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด        15,520.00 บ.ทีพ ีเมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด        15,520.00  ราคาต่่าสุด PN64020494 10/2/2564
329 วัสดุทางการแพทย์ OR             12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        12,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        12,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020495 10/2/2564
330 วัสดุทางการแพทย์ OR             25,920.00        25,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        25,920.00 บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        25,920.00  ราคาต่่าสุด PN64020496 11/2/2564
331 วัสดุทางการแพทย์ OR             56,400.00        56,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        56,400.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        56,400.00  ราคาต่่าสุด PN64020497 11/2/2564
332

วัสดุทางการแพทย์ OR             69,000.00        69,000.00
เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        69,000.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        69,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020498 11/2/2564

333 วัสดุทางการแพทย์ OR             54,000.00        54,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จา่กัด        54,000.00 บ.เมดิทอป จา่กัด        54,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020499 11/2/2564
334 วัสดุทางการแพทย์ OR             11,984.00        11,984.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        11,984.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        11,984.00  ราคาต่่าสุด PN64020500 11/2/2564
335 วัสดุทางการแพทย์ OR             36,500.00        36,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        36,500.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        36,500.00  ราคาต่่าสุด PN64020501 15/2/2564
336 วัสดุทางการแพทย์ OR             29,665.00        29,665.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยูนิเทรด จา่กัด        29,665.00 บ.บางกอกยูนิเทรด จา่กัด        29,665.00  ราคาต่่าสุด PN64020502 15/2/2564
337 วัสดุทางการแพทย์ OR             34,100.00        34,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีไวซ์ อินโนเวชัน่ จา่กัด        34,100.00 บ.ดีไวซ์ อินโนเวชัน่ จา่กัด        34,100.00  ราคาต่่าสุด PN64020503 15/2/2564
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338
วัสดุทางการแพทย์ OR             14,980.00        14,980.00

เฉพาะเจาะจง
บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จา่กัด        14,980.00

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จา่กัด        14,980.00  ราคาต่่าสุด PN64020504 15/2/2564

339
วัสดุทางการแพทย์ OR             95,200.04        95,200.04

เฉพาะเจาะจง
บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        95,200.04

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        95,200.04  ราคาต่่าสุด PN64020505 15/2/2564

340 วัสดุทางการแพทย์ OR             66,500.00        66,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        66,500.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        66,500.00  ราคาต่่าสุด PN64020506 16/2/2564
341

วัสดุทางการแพทย์ OR             53,500.00        53,500.00
เฉพาะเจาะจง

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จา่กัด        53,500.00

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จา่กัด        53,500.00  ราคาต่่าสุด PN64020507 16/2/2564

342
วัสดุทางการแพทย์ OR             95,230.00        95,230.00

เฉพาะเจาะจง
บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        95,230.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        95,230.00  ราคาต่่าสุด PN64020508 16/2/2564

343 วัสดุทางการแพทย์ OR             60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดโฟกัส จา่กัด        60,000.00 บ.เมดโฟกัส จา่กัด        60,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020509 16/2/2564
344 วัสดุทางการแพทย์ OR             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        96,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        96,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020510 16/2/2564
345 วัสดุทางการแพทย์ OR             70,000.00        70,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        70,000.00 บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        70,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020511 17/2/2564
346 วัสดุทางการแพทย์ OR             30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        30,000.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        30,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020512 17/2/2564
347 วัสดุทางการแพทย์ OR             79,920.00        79,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        79,920.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        79,920.00  ราคาต่่าสุด PN64020513 17/2/2564
348 วัสดุทางการแพทย์ OR             32,500.00        32,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดโฟกัส จา่กัด        32,500.00 บ.เมดโฟกัส จา่กัด        32,500.00  ราคาต่่าสุด PN64020514 17/2/2564
349 วัสดุทางการแพทย์ OR             78,000.00        78,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออมนิเมด จา่กัด        78,000.00 บ.ออมนิเมด จา่กัด        78,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020515 17/2/2564
350

วัสดุทางการแพทย์ OR             97,990.60        97,990.60
เฉพาะเจาะจง

บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 
จา่กัด        97,990.60

บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 
จา่กัด        97,990.60  ราคาต่่าสุด PN64020516 17/2/2564

351 วัสดุทางการแพทย์ OR             19,680.00        19,680.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีเค เมดิคอล จา่กัด        19,680.00 บ.ซีเค เมดิคอล จา่กัด        19,680.00  ราคาต่่าสุด PN64020517 17/2/2564
352

วัสดุทางการแพทย์ OR             87,740.00        87,740.00
เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        87,740.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        87,740.00  ราคาต่่าสุด PN64020518 17/2/2564

353 วัสดุทางการแพทย์ OR             59,000.00        59,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        59,000.00 บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        59,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020519 18/2/2564
354 วัสดุทางการแพทย์ OR             96,300.00        96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        96,300.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        96,300.00  ราคาต่่าสุด PN64020520 18/2/2564
355

วัสดุทางการแพทย์ OR             94,020.90        94,020.90
เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        94,020.90

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        94,020.90  ราคาต่่าสุด PN64020521 18/2/2564

356 วัสดุทางการแพทย์ OR             40,000.00        40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออมนิเมด จา่กัด        40,000.00 บ.ออมนิเมด จา่กัด        40,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020522 18/2/2564
357

วัสดุทางการแพทย์ OR             65,997.60        65,997.60
เฉพาะเจาะจง

บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 
จา่กัด        65,997.60

บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 
จา่กัด        65,997.60  ราคาต่่าสุด PN64020523 18/2/2564

358 วัสดุทางการแพทย์ OR             10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จา่กัด        10,000.00 บ.เมดิทอป จา่กัด        10,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020524 18/2/2564
359

วัสดุทางการแพทย์ OR             87,954.00        87,954.00
เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        87,954.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        87,954.00  ราคาต่่าสุด PN64020525 19/2/2564

360 วัสดุทางการแพทย์ OR             89,880.00        89,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        89,880.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        89,880.00  ราคาต่่าสุด PN64020526 19/2/2564
361 วัสดุทางการแพทย์ OR             85,050.00        85,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จา่กัด        85,050.00 บ.ไทยก๊อส จา่กัด        85,050.00  ราคาต่่าสุด PN64020527 19/2/2564
362 วัสดุทางการแพทย์ OR             46,000.00        46,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีเมดิคอล โปรดักส์ จา่กัด        46,000.00 บ.พ ีเมดิคอล โปรดักส์ จา่กัด        46,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020528 19/2/2564
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363 วัสดุทางการแพทย์ OR             61,400.00        61,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีเค เมดิคอล จา่กัด        61,400.00 บ.ซีเค เมดิคอล จา่กัด        61,400.00  ราคาต่่าสุด PN64020529 19/2/2564
364

วัสดุทางการแพทย์ OR             43,442.00        43,442.00
เฉพาะเจาะจง

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จา่กัด        43,442.00

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จา่กัด        43,442.00  ราคาต่่าสุด PN64020530 22/2/2564

365 วัสดุทางการแพทย์ OR             19,170.00        19,170.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๊ป จา่กัด        19,170.00 บ.วีไอโอ กรุ๊ป จา่กัด        19,170.00  ราคาต่่าสุด PN64020531 22/2/2564
366 วัสดุทางการแพทย์ OR             30,400.00        30,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จา่กัด        30,400.00 บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จา่กัด        30,400.00  ราคาต่่าสุด PN64020532 22/2/2564
367 วัสดุทางการแพทย์ OR             53,500.00        53,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        53,500.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        53,500.00  ราคาต่่าสุด PN64020533 22/2/2564
368

วัสดุทางการแพทย์ OR             85,600.00        85,600.00
เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        85,600.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        85,600.00  ราคาต่่าสุด PN64020534 22/2/2564

369 วัสดุทางการแพทย์ OR             90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีเมดิคอล โปรดักส์ จา่กัด        90,000.00 บ.พ ีเมดิคอล โปรดักส์ จา่กัด        90,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020535 22/2/2564
370 วัสดุทางการแพทย์ OR           449,400.00      449,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จา่กัด      449,400.00 บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จา่กัด      449,400.00  ราคาต่่าสุด PN64020536 23/2/2564
371 วัสดุทางการแพทย์ OR           472,940.00      472,940.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด      472,940.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด      472,940.00  ราคาต่่าสุด PN64020537 23/2/2564
372 วัสดุทางการแพทย์ OR             54,450.00        54,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอรอน เมดิคอล จา่กัด        54,450.00 บ.แอรอน เมดิคอล จา่กัด        54,450.00  ราคาต่่าสุด PN64020538 23/2/2564
373

วัสดุทางการแพทย์ OR             37,129.00        37,129.00
เฉพาะเจาะจง

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จา่กัด        37,129.00

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จา่กัด        37,129.00  ราคาต่่าสุด PN64020539 23/2/2564

374 วัสดุทางการแพทย์ OR             33,980.00        33,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        33,980.00 บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        33,980.00  ราคาต่่าสุด PN64020540 23/2/2564
375 วัสดุทางการแพทย์ OR             73,500.00        73,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        73,500.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        73,500.00  ราคาต่่าสุด PN64020541 23/2/2564
376

วัสดุทางการแพทย์ OR             85,600.00        85,600.00
เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        85,600.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จา่กัด        85,600.00  ราคาต่่าสุด PN64020542 23/2/2564

377 วัสดุทางการแพทย์ OR             98,975.00        98,975.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        98,975.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด        98,975.00  ราคาต่่าสุด PN64020543 23/2/2564
378 วัสดุทางการแพทย์ OR             18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        18,000.00 บ.ออโธพเีซีย จา่กัด        18,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020544 24/2/2564
379 วัสดุทางการแพทย์ OR             78,000.00        78,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        78,000.00 บ.ซันเมดิเทค จา่กัด        78,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020545 24/2/2564
380 วัสดุทางการแพทย์ OR             33,600.00        33,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จา่กัด        33,600.00 บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จา่กัด        33,600.00  ราคาต่่าสุด PN64020546 24/2/2564
381 วัสดุทางการแพทย์ OR             54,000.00        54,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอรอน เมดิคอล จา่กัด        54,000.00 บ.แอรอน เมดิคอล จา่กัด        54,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020547 24/2/2564
382 วัสดุทางการแพทย์ OR             25,235.00        25,235.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๊ป จา่กัด        25,235.00 บ.วีไอโอ กรุ๊ป จา่กัด        25,235.00  ราคาต่่าสุด PN64020548 24/2/2564
383

วัสดุทางการแพทย์ OR             72,011.00        72,011.00
เฉพาะเจาะจง

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จา่กัด        72,011.00

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จา่กัด        72,011.00  ราคาต่่าสุด PN64020549 24/2/2564

384 วัสดุทางการแพทย์ OR           499,500.00      499,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด      499,500.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กัด      499,500.00  ราคาต่่าสุด PN64020550 24/2/2564
385 วัสดุทางการแพทย์ OR           465,450.00      465,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จา่กัด      465,450.00 บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จา่กัด      465,450.00  ราคาต่่าสุด PN64020551 24/2/2564
386

วัสดุทางการแพทย์ OR             34,882.00        34,882.00
เฉพาะเจาะจง

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จา่กัด        34,882.00

บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จา่กัด        34,882.00  ราคาต่่าสุด PN64020552 25/2/2564

387 วัสดุทางการแพทย์ OR               8,400.00          8,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จา่กัด          8,400.00 บ.ออโธพเีซีย จา่กัด          8,400.00  ราคาต่่าสุด PN64020553 25/2/2564
388 วัสดุทางการแพทย์ OR             51,700.00        51,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอรอน เมดิคอล จา่กัด        51,700.00 บ.แอรอน เมดิคอล จา่กัด        51,700.00  ราคาต่่าสุด PN64020554 25/2/2564
389 วัสดุทางการแพทย์ OR           260,000.00      260,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซนต์เมด จา่กัด (มหาชน)      260,000.00 บ.เซนต์เมด จา่กัด (มหาชน)      260,000.00  ราคาต่่าสุด PN64020555 25/2/2564
390 วัสดุทางการแพทย์ OR           453,294.80      453,294.80 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จา่กัด      453,294.80 บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จา่กัด      453,294.80  ราคาต่่าสุด PN64020556 25/2/2564
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391 วัสดุการแพทย์ (เวชกรรม
ฟืน้ฟู)

            92,750.00        92,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น        92,750.00 บ.โมเดิร์น        92,750.00 ราคาต่่าสุด
Pฟ64020008 01022564

392 วัสดุการแพทย์ (เวชกรรม
ฟืน้ฟู)

            57,605.00        57,605.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น        57,605.00 บ.โมเดิร์น        57,605.00 ราคาต่่าสุด
Pฟ64020009 01022564

393 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)         1,951,600.00    1,951,600.00 e-bidding บ.ว.ีเค.เซอรจิเคอร์    1,951,600.00 บ.ว.ีเค.เซอรจิเคอร์    1,951,600.00 ราคาต่่าสุด Pต64020062 01022564
394 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             75,000.00        75,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แม็กซิม        75,000.00 บ.แม็กซิม        75,000.00 ราคาต่่าสุด Pต64020063 02022564
395 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             10,295.28        10,295.28 เฉพาะเจาะจง บ.แม็กซิม        10,295.28 บ.แม็กซิม        10,295.28 ราคาต่่าสุด Pต64020064 02022564
396 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             80,850.00        80,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิวอาย เซอร์จิคอล        80,850.00 บ.นิวอาย เซอร์จิคอล        80,850.00 ราคาต่่าสุด Pต64020065 02022564
397 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             43,870.00        43,870.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช        43,870.00 บ.ดีเคเอสเอช        43,870.00 ราคาต่่าสุด Pต64020066 02022564
398 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             85,600.00        85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน        85,600.00 บ.จอหน์สัน        85,600.00 ราคาต่่าสุด Pต64020067 02022564
399 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             98,000.00        98,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค        98,000.00 บ.ซิลลิค        98,000.00 ราคาต่่าสุด Pต64020068 02022564
400 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             56,175.00        56,175.00 เฉพาะเจาะจง บ.แม็กซิม        56,175.00 บ.แม็กซิม        56,175.00 ราคาต่่าสุด Pต64020069 04022564
401 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)               2,800.00          2,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็ก          2,800.00 บ.อาร์เอ็ก          2,800.00 ราคาต่่าสุด Pต64020070 04022564
402 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             63,558.00        63,558.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน        63,558.00 บ.จอหน์สัน        63,558.00 ราคาต่่าสุด Pต64020071 04022564
403 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             21,935.00        21,935.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช        21,935.00 บ.ดีเคเอสเอช        21,935.00 ราคาต่่าสุด Pต64020072 08022564
404 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             67,700.00        67,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิวอาย เซอร์จิคอล        67,700.00 บ.นิวอาย เซอร์จิคอล        67,700.00 ราคาต่่าสุด Pต64020073 08022565
405 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             75,000.00        75,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แม็กซิม        75,000.00 บ.แม็กซิม        75,000.00 ราคาต่่าสุด Pต64020074 08022566
406 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             11,324.88        11,324.88 เฉพาะเจาะจง บ.แม็กซิม        11,324.88 บ.แม็กซิม        11,324.88 ราคาต่่าสุด Pต64020075 08022567
407 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             54,024.30        54,024.30 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช        54,024.30 บ.ดีเคเอสเอช        54,024.30 ราคาต่่าสุด Pต64020076 08022568
408 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             75,000.00        75,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แม็กซิม        75,000.00 บ.แม็กซิม        75,000.00 ราคาต่่าสุด Pต64020077 10022564
409 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             99,510.00        99,510.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน        99,510.00 บ.จอหน์สัน        99,510.00 ราคาต่่าสุด Pต64020078 10022564
410 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             37,450.00        37,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช        37,450.00 บ.ดีเคเอสเอช        37,450.00 ราคาต่่าสุด Pต64020079 10022564
411 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             88,275.00        88,275.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีอาร์บี        88,275.00 บ.ทีอาร์บี        88,275.00 ราคาต่่าสุด Pต64020080 10022564
412 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)         1,006,900.00    1,006,900.00 e-bidding บ.อินโนเทค    1,006,900.00 บ.อินโนเทค    1,006,900.00 ราคาต่่าสุด Pต64020081 19022564
413 วัสดุการแพทย์ (ทันตก

รรม)
              3,800.00          3,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทรัล วิชัน่          3,800.00 บ.เด็นทรัล วิชัน่          3,800.00 ราคาต่่าสุด

QB64020009 02022564
414 วัสดุการแพทย์ (ทันตก

รรม)
            24,000.00        24,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไดร์ เด็นทรัล        24,000.00 บ.ไดร์ เด็นทรัล        24,000.00 ราคาต่่าสุด

QB64020010 02022564
415 วัสดุการแพทย์ (ทันตก

รรม)
              4,700.00          4,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช          4,700.00 บ.ดีเคเอสเอช          4,700.00 ราคาต่่าสุด

QB64020011 02022564
416 วัสดุการแพทย์ (รังสีรักษา)             90,000.00        90,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.บิซ ไลน์        90,000.00 บ.บิซ ไลน์        90,000.00 ราคาต่่าสุด

PT64020002 18022564
417 วัสดุการแพทย์ (รังสี

วินิจฉัย)
            41,986.80        41,986.80  เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอส        41,986.80 บ.ดีเคเอสเอส        41,986.80 ราคาต่่าสุด PU64020008

23022564
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418 วัสดุการแพทย์ (รังสี
วินิจฉัย)

            84,000.00        84,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด        84,000.00 บ.เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จา่กัด        84,000.00 ราคาต่่าสุด PU64020009
23022564

419 วัสดุวิทยาศาสตร์           408,000.00        90,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เซน เบอร์ สไตน์ จา่กัด      408,000.00 บ.เฮาส์เซน เบอร์ สไตน์ จา่กัด      408,000.00 ราคาต่่าสุด PK64020148 03/02/64
420 วัสดุวิทยาศาสตร์             92,448.00        50,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        92,448.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        92,448.00 ราคาต่่าสุด PK64020149 04/02/64
421 วัสดุวิทยาศาสตร์             92,448.00        68,480.00 เฉพาะเจาะจง บ. โนว่า เฮลธ์แคร์ จา่กัด        92,448.00 บ. โนว่า เฮลธ์แคร์ จา่กัด        92,448.00 ราคาต่่าสุด PK64020150 04/02/64
422 วัสดุวิทยาศาสตร์             94,920.00        75,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จา่กัด        94,920.00 บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จา่กัด        94,920.00 ราคาต่่าสุด PK64020151 04/02/64
423 วัสดุวิทยาศาสตร์             11,908.00        85,065.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมเมอร์เชียส ชายส์ จา่กัด        11,908.00 บ.คอมเมอร์เชียส ชายส์ จา่กัด        11,908.00 ราคาต่่าสุด PK64020152 04/02/64
424 วัสดุวิทยาศาสตร์               3,740.00        33,705.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ราบอราทอร่ี จา่กัด          3,740.00 บ.ไอเมด ราบอราทอร่ี จา่กัด          3,740.00 ราคาต่่าสุด PK64020153 04/02/64
425 วัสดุวิทยาศาสตร์             57,780.00        63,130.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดดิโนว่า จา่กัด        57,780.00 บ. เมดดิโนว่า จา่กัด        57,780.00 ราคาต่่าสุด PK64020154 04/02/64
426 วัสดุวิทยาศาสตร์             94,800.00        85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินโนเมด จา่กัด        94,800.00 บ. อินโนเมด จา่กัด        94,800.00 ราคาต่่าสุด PK64020155 04/02/64
427 วัสดุวิทยาศาสตร์               8,500.00          7,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คลีนิคอลไดแอคโนสติกส์          8,500.00 หจก.คลีนิคอลไดแอคโนสติกส์          8,500.00 ราคาต่่าสุด PK64020156 04/02/64
428 วัสดุวิทยาศาสตร์           100,000.00        87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จา่กัด      100,000.00 บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จา่กัด      100,000.00 ราคาต่่าสุด PK64020157 10/02/64
429 วัสดุวิทยาศาสตร์             97,263.00        80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        97,263.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        97,263.00 ราคาต่่าสุด PK64020158 19/02/64
430 วัสดุวิทยาศาสตร์             83,400.00        77,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.คลินิกคอลได แอกโนสติกส์        83,400.00 บ.คลินิกคอลได แอกโนสติกส์        83,400.00 ราคาต่่าสุด PK64020159 19/02/64
431 วัสดุวิทยาศาสตร์           408,000.00        84,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จา่กัด      408,000.00 บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จา่กัด      408,000.00 ราคาต่่าสุด

PK64020160 24/02/64
432 วัสดุวิทยาศาสตร์             94,800.00        90,479.20 เฉพาะเจาะจง บ.เมด วัน จา่กัด        94,800.00 บ.เมด วัน จา่กัด        94,800.00 ราคาต่่าสุด PK64020161 24/02/64
433 วัสดุวิทยาศาสตร์             26,870.00        98,226.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        26,870.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        26,870.00 ราคาต่่าสุด PK64020162 24/02/64
434 วัสดุวิทยาศาสตร์             91,120.00        97,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไฮ เมดิคอล จา่กัด        91,120.00 บ.ไฮ เมดิคอล จา่กัด        91,120.00 ราคาต่่าสุด PK64020163 25/02/64
435 วัสดุวิทยาศาสตร์           408,000.00          8,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอลซายเซอร์วิส จา่กัด      408,000.00 บ.เมดิคอลซายเซอร์วิส จา่กัด      408,000.00 ราคาต่่าสุด PK64020164 25/02/64
436 วัสดุวิทยาศาสตร์             25,800.00        16,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        25,800.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        25,800.00 ราคาต่่าสุด PK64020165 25/02/64
437 วัสดุวิทยาศาสตร์             94,920.00        31,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.คลินิกคอลได แอกโนสติกส์        94,920.00 บ.คลินิกคอลได แอกโนสติกส์        94,920.00 ราคาต่่าสุด PK64020166 25/02/64
438 วัสดุวิทยาศาสตร์             23,700.00        53,767.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        23,700.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด        23,700.00 ราคาต่่าสุด PK64020167 25/02/64
439 วัสดุวิทยาศาสตร์               6,800.00        95,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จา่กัด          6,800.00 บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จา่กัด          6,800.00 ราคาต่่าสุด

PK64020168 25/02/64
440 วัสดุวิทยาศาสตร์             27,200.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จา่กัด        27,200.00 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จา่กัด        27,200.00 ราคาต่่าสุด PK64020169 25/02/64
441 วัสดุวิทยาศาสตร์               9,000.00        21,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด          9,000.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จา่กัด          9,000.00 ราคาต่่าสุด PK64020170 25/02/64
442 วัสดุวิทยาศาสตร์               6,040.00        38,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จา่กัด          6,040.00 บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จา่กัด          6,040.00 ราคาต่่าสุด

PK64020171 25/02/64
443 วัสดุวิทยาศาสตร์             18,400.00        98,868.00 เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จา่กัด        18,400.00 บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จา่กัด        18,400.00 ราคาต่่าสุด PK64020172 25/02/64
444 วัสดุวิทยาศาสตร์             23,540.00        89,238.00 เฉพาะเจาะจง บ.101 เมดิแคร์ จา่กัด        23,540.00 บ.101 เมดิแคร์ จา่กัด        23,540.00 ราคาต่่าสุด PK64020173 25/02/64
445 วัสดุวิทยาศาสตร์             84,744.00        94,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จา่กัด        84,744.00 บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จา่กัด        84,744.00 ราคาต่่าสุด PK64020174 25/02/64
446 วัสดุวิทยาศาสตร์             55,640.00        42,740.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไฮเมด ลาบอราทอร่ี จา่กัด        55,640.00 บ.ไฮเมด ลาบอราทอร่ี จา่กัด        55,640.00 ราคาต่่าสุด PK64020175 25/02/64
447 วัสดุวิทยาศาสตร์             22,500.00        97,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        22,500.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จา่กัด        22,500.00 ราคาต่่าสุด PK64020176 25/02/64



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

1 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 96,000.00             96,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 96,000.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 96,000.00       ราคาต  าสุด PG64030444 2/3/2564

2 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 92,159.10             92,159.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 92,159.10       บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 92,159.10       ราคาต  าสุด PG64030445 2/3/2564
3 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 17,334.00             17,334.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 

จ ากัด
17,334.00       บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 

จ ากัด
17,334.00       ราคาต  าสุด PG64030446 2/3/2564

4 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 94,350.00             94,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 94,350.00       บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 94,350.00       ราคาต  าสุด PG64030447 2/3/2564
5 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 15,000.00             15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เรียลเมด จ ากัด 15,000.00       บริษทั เรียลเมด จ ากัด 15,000.00       ราคาต  าสุด PG64030448 2/3/2564
6 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 24,000.00             24,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
24,000.00       บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
24,000.00       ราคาต  าสุด PG64030449 2/3/2564

7 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 6,200.00               6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 6,200.00         บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 6,200.00         ราคาต  าสุด PG64030450 2/3/2564
8 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 42,693.00             42,693.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 42,693.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 42,693.00       ราคาต  าสุด PG64030451 3/3/2564

9 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,200.00             97,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 97,200.00       บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 97,200.00       ราคาต  าสุด PG64030452 3/3/2564
10 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 48,000.00             48,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีโม เมด จ ากัด 48,000.00       บริษทั ฮีโม เมด จ ากัด 48,000.00       ราคาต  าสุด PG64030453 3/3/2564
11 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 91,485.00             91,485.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด 91,485.00       บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด 91,485.00       ราคาต  าสุด PG64030454 3/3/2564
12 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 50,535.00             50,535.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด 50,535.00       บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด 50,535.00       ราคาต  าสุด PG64030455 3/3/2564
13 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 49,434.00             49,434.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 49,434.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 49,434.00       ราคาต  าสุด PG64030456 3/3/2564

14 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 9,500.00               9,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จ ากัด 9,500.00         บริษทั ยูนิเมด จ ากัด 9,500.00         ราคาต  าสุด PG64030457 3/3/2564
15 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,370.00             97,370.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 97,370.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 97,370.00       ราคาต  าสุด PG64030458 4/3/2564

16 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 51,199.50             51,199.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 51,199.50       บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 51,199.50       ราคาต  าสุด PG64030459 4/3/2564
17 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 76,750.00             76,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 76,750.00       บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 76,750.00       ราคาต  าสุด PG64030460 4/3/2564
18 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 55,600.00             55,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 55,600.00       บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 55,600.00       ราคาต  าสุด PG64030461 4/3/2564
19 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 95,187.20             95,187.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 95,187.20       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 95,187.20       ราคาต  าสุด PG64030462 5/3/2564

20 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 46,545.00             46,545.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

46,545.00       บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

46,545.00       ราคาต  าสุด PG64030463 5/3/2564

21 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 85,600.00             85,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 85,600.00       บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 85,600.00       ราคาต  าสุด PG64030464 5/3/2564
22 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 95,000.00             95,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด 95,000.00       บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด 95,000.00       ราคาต  าสุด PG64030465 5/3/2564
23 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,200.00             97,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 97,200.00       บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 97,200.00       ราคาต  าสุด PG64030466 5/3/2564
24 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 87,419.00             87,419.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด 87,419.00       บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด 87,419.00       ราคาต  าสุด PG64030467 5/3/2564
25 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 90,000.00             90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโร เมด จ ากัด 90,000.00       บริษทั สไปโร เมด จ ากัด 90,000.00       ราคาต  าสุด PG64030468 5/3/2564

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

26 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 93,518.00             93,518.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 93,518.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 93,518.00       ราคาต  าสุด PG64030469 8/3/2564

27 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,500.00             97,500.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย 97,500.00       หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย 97,500.00       ราคาต  าสุด PG64030470 8/3/2564
28 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 61,200.00             61,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 61,200.00       บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 61,200.00       ราคาต  าสุด PG64030471 8/3/2564
29 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 86,000.00             86,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 86,000.00       บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 86,000.00       ราคาต  าสุด PG64030472 8/3/2564
30 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 11,425.00             11,425.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เรียลเมด จ ากัด 11,425.00       บริษทั เรียลเมด จ ากัด 11,425.00       ราคาต  าสุด PG64030473 8/3/2564
31 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 7,050.00               7,050.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 7,050.00         บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 7,050.00         ราคาต  าสุด PG64030474 8/3/2564
32 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 82,000.00             82,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด 82,000.00       บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด 82,000.00       ราคาต  าสุด PG64030475 8/3/2564
33 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 46,545.00             46,545.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 46,545.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 46,545.00       ราคาต  าสุด PG64030476 9/3/2564

34 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 83,600.00             83,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด 83,600.00       บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด 83,600.00       ราคาต  าสุด PG64030477 9/3/2564
35 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 80,506.80             80,506.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด 80,506.80       บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด 80,506.80       ราคาต  าสุด PG64030478 9/3/2564
36 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 95,529.60             95,529.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 95,529.60       บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 95,529.60       ราคาต  าสุด PG64030479 9/3/2564
37 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 39,483.00             39,483.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 39,483.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 39,483.00       ราคาต  าสุด PG64030480 9/3/2564

38 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 13,800.00             13,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 13,800.00       บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 13,800.00       ราคาต  าสุด PG64030481 9/3/2564
39 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 87,825.60             87,825.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด 87,825.60       บริษทั เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด 87,825.60       ราคาต  าสุด PG64030482 9/3/2564
40 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,370.00             97,370.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 97,370.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 97,370.00       ราคาต  าสุด PG64030483 10/3/2564

41 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 99,510.00             99,510.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด 99,510.00       บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด 99,510.00       ราคาต  าสุด PG64030484 10/3/2564
42 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 21,935.00             21,935.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 21,935.00       บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 21,935.00       ราคาต  าสุด PG64030485 10/3/2564
43 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,200.00             97,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 97,200.00       บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 97,200.00       ราคาต  าสุด PG64030486 10/3/2564
44 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 96,281.50             96,281.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด 96,281.50       บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด 96,281.50       ราคาต  าสุด PG64030487 10/3/2564
45 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 22,400.00             22,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด 22,400.00       บริษทั อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด 22,400.00       ราคาต  าสุด PG64030488 10/3/2564
46 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 5,900.00               5,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จ ากัด 5,900.00         บริษทั ยูนิเมด จ ากัด 5,900.00         ราคาต  าสุด PG64030489 10/3/2564
47 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 78,110.00             78,110.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 78,110.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 78,110.00       ราคาต  าสุด PG64030490 15/3/2564

48 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,400.00               4,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 4,400.00         บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 4,400.00         ราคาต  าสุด PG64030491 15/3/2564
49 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 99,510.00             99,510.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด 99,510.00       บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด 99,510.00       ราคาต  าสุด PG64030492 15/3/2564
50 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 93,988.80             93,988.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 93,988.80       บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 93,988.80       ราคาต  าสุด PG64030493 15/3/2564
51 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 2,588.00               2,588.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย 

จ ากัด
2,588.00         บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย 

จ ากัด
2,588.00         ราคาต  าสุด PG64030494 15/3/2564

52 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 75,600.00             75,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 75,600.00       บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 75,600.00       ราคาต  าสุด PG64030495 15/3/2564
53 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 44,000.00             44,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด 44,000.00       บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด 44,000.00       ราคาต  าสุด PG64030496 15/3/2564
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54 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 96,000.00             96,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 96,000.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 96,000.00       ราคาต  าสุด PG64030497 16/3/2564

55 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 60,027.00             60,027.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

60,027.00       บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

60,027.00       ราคาต  าสุด PG64030498 16/3/2564

56 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 39,055.00             39,055.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 39,055.00       บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 39,055.00       ราคาต  าสุด PG64030499 16/3/2564
57 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 98,700.00             98,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 98,700.00       บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 98,700.00       ราคาต  าสุด PG64030500 16/3/2564
58 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 75,000.00             75,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สเตอลีน เฮลท์ จ ากัด 75,000.00       บริษทั สเตอลีน เฮลท์ จ ากัด 75,000.00       ราคาต  าสุด PG64030501 16/3/2564
59 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 60,990.00             60,990.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 60,990.00       บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 60,990.00       ราคาต  าสุด PG64030502 16/3/2564
60 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 98,900.00             98,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 98,900.00       บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 98,900.00       ราคาต  าสุด PG64030503 16/3/2564
61 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,370.00             97,370.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 97,370.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 97,370.00       ราคาต  าสุด PG64030504 17/3/2564

62 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,200.00             97,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 97,200.00       บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 97,200.00       ราคาต  าสุด PG64030505 17/3/2564
63 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 42,800.00             42,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 42,800.00       บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 42,800.00       ราคาต  าสุด PG64030506 17/3/2564
64 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 91,485.00             91,485.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด 91,485.00       บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด 91,485.00       ราคาต  าสุด PG64030507 17/3/2564
65 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 83,600.00             83,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด 83,600.00       บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด 83,600.00       ราคาต  าสุด PG64030508 17/3/2564
66 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 81,213.00             81,213.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 81,213.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 81,213.00       ราคาต  าสุด PG64030509 19/3/2564

67 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 72,000.00             72,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 72,000.00       บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 72,000.00       ราคาต  าสุด PG64030510 19/3/2564
68 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 6,100.00               6,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 6,100.00         บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 6,100.00         ราคาต  าสุด PG64030511 19/3/2564
69 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 82,176.00             82,176.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 82,176.00       บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 82,176.00       ราคาต  าสุด PG64030512 19/3/2564
70 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,879.20               4,879.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4,879.20         บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4,879.20         ราคาต  าสุด PG64030513 19/3/2564

71 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 99,403.00             99,403.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 99,403.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 99,403.00       ราคาต  าสุด PG64030514 22/3/2564

72 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 88,100.00             88,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 88,100.00       บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 88,100.00       ราคาต  าสุด PG64030515 22/3/2564
73 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,200.00             97,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 97,200.00       บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 97,200.00       ราคาต  าสุด PG64030516 24/3/2564
74 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,370.00             97,370.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 97,370.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 97,370.00       ราคาต  าสุด PG64030517 24/3/2564

75 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 18,600.00             18,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด 18,600.00       บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด 18,600.00       ราคาต  าสุด PG64030518 24/3/2564
76 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 95,187.20             95,187.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 95,187.20       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 95,187.20       ราคาต  าสุด PG64030519 26/3/2564

77 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,370.00             97,370.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 97,370.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 97,370.00       ราคาต  าสุด PG64030520 30/3/2564

78 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,200.00             97,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 97,200.00       บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด 97,200.00       ราคาต  าสุด PG64030521 30/3/2564
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79 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 91,485.00             91,485.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 91,485.00       บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 91,485.00       ราคาต  าสุด PG64030522 30/3/2564
80 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 94,350.00             94,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 94,350.00       บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 94,350.00       ราคาต  าสุด PG64030523 30/3/2564
81 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 46,800.00             46,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 46,800.00       บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 46,800.00       ราคาต  าสุด PG64030524 30/3/2564
82 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 88,500.00             88,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอทีแซด โกลบอล จ ากัด 88,500.00       บริษทั เอทีแซด โกลบอล จ ากัด 88,500.00       ราคาต  าสุด PG64030525 30/3/2564
83 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 9,000.00               9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโร เมด จ ากัด 9,000.00         บริษทั สไปโร เมด จ ากัด 9,000.00         ราคาต  าสุด PG64030526 30/3/2564
84 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 47,026.50             47,026.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 47,026.50       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 47,026.50       ราคาต  าสุด PG64030527 31/3/2564

85 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,500.00             97,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด 97,500.00       บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด 97,500.00       ราคาต  าสุด PG64030528 31/3/2564
86 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 8,400.00               8,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด 8,400.00         บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด 8,400.00         ราคาต  าสุด PG64030529 31/3/2564
87 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 21,100.00             21,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 21,100.00       บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 21,100.00       ราคาต  าสุด PG64030530 31/3/2564
88 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 48,685.00             48,685.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 48,685.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 48,685.00       ราคาต  าสุด PG64030531 31/3/2564

89 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 93,000.00             93,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 93,000.00       บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 93,000.00       ราคาต  าสุด PG64030532 31/3/2564
90 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 90,656.25             90,656.25       เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด
90,656.25       บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด
90,656.25       ราคาต  าสุด PG64030533 31/3/2564

91 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 2,500.00               2,500.00         เฉพาะเจาะจง  บริษทั แอมเบสพลัส จ ากัด 2,500.00          บริษทั แอมเบสพลัส จ ากัด 2,500.00         ราคาต  าสุด PF64030142 2/3/2564
92 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 31,500.00             31,500.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 31,500.00        บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 31,500.00       ราคาต  าสุด PF64030143 2/3/2564
93 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 54,000.00             54,000.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั เกท์ทิงเก ไทยแลนด์ จ ากัด 54,000.00        บริษทั เกท์ทิงเก ไทยแลนด์ จ ากัด 54,000.00       ราคาต  าสุด PF64030144 2/3/2564
94 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 36,960.00             36,960.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 36,960.00        บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 36,960.00       ราคาต  าสุด PF64030145 4/3/2564

95 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 3,000.00               3,000.00         เฉพาะเจาะจง  บริษทั เจบี เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด 3,000.00          บริษทั เจบี เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด 3,000.00         ราคาต  าสุด PF64030146 4/3/2564
96 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 10,000.00             10,000.00       เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล 10,000.00        หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล 10,000.00       ราคาต  าสุด PF64030147 4/3/2564
97 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 3,852.00               3,852.00         เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 3,852.00          บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 3,852.00         ราคาต  าสุด PF64030148 4/3/2564
98 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 14,445.00             14,445.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 14,445.00        บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 14,445.00       ราคาต  าสุด PF64030152 8/3/2564
99 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 10,486.00             10,486.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอราวัณ ไฮเทค จ ากัด 10,486.00        บริษทั เอราวัณ ไฮเทค จ ากัด 10,486.00       ราคาต  าสุด PF64030153 8/3/2564
100 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 17,500.00             17,500.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 

จ ากัด
17,500.00        บริษทั ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 

จ ากัด
17,500.00       ราคาต  าสุด PF64030154 8/3/2564

101 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 81,000.00             81,000.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอียร์โทน ประเทศไทย จ ากัด 81,000.00        บริษทั เอียร์โทน ประเทศไทย จ ากัด 81,000.00       ราคาต  าสุด PF64030155 8/3/2564
102 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 15,000.00             15,000.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด 15,000.00        บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด 15,000.00       ราคาต  าสุด PF64030164 18/3/2564
103 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 9,630.00               9,630.00         เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 9,630.00          บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 9,630.00         ราคาต  าสุด PF64030166 26/3/2564
104 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 42,450.00             42,450.00       เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย 42,450.00        หา้งหุน้ส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย 42,450.00       ราคาต  าสุด PF64030167 26/3/2564
105 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 3,852.00               3,852.00         เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 3,852.00          บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 3,852.00         ราคาต  าสุด PF64030171 29/3/2564
106 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 72,000.00             72,000.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 72,000.00        บริษทั เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 72,000.00       ราคาต  าสุด PF64030172 29/3/2564
107 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 2,311.20               2,311.20         เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 2,311.20          บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 2,311.20         ราคาต  าสุด PF64030175 30/3/2564
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108 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก 46,450.00             46,450.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั เซฟฟาดรักส์ จ ากัด 46,450.00        บริษทั เซฟฟาดรักส์ จ ากัด 46,450.00       ราคาต  าสุด PF64030149 4/3/2564
109 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก 4,990.00               4,990.00         เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด 4,990.00          บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด 4,990.00         ราคาต  าสุด PF64030150 4/3/2564
110 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก 31,385.00             31,385.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชั นแนล เท

รด จ ากัด
31,385.00        บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชั นแนล เท

รด จ ากัด
31,385.00       ราคาต  าสุด PF64030151 4/3/2564

111 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก 59,895.00             59,895.00       เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 59,895.00        หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 59,895.00       ราคาต  าสุด PF64030156 8/3/2564
112 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก 5,341.44               5,341.44         เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 5,341.44          บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 5,341.44         ราคาต  าสุด PF64030157 8/3/2564
113 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก 7,062.00               7,062.00         เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 7,062.00          บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 7,062.00         ราคาต  าสุด PF64030161 15/3/2564
114 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก 22,775.00             22,775.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชั นแนล เท

รด จ ากัด
22,775.00        บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชั นแนล เท

รด จ ากัด
22,775.00       ราคาต  าสุด PF64030162 15/3/2564

115 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก 7,497.49               7,497.49         เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 7,497.49          บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 7,497.49         ราคาต  าสุด PF64030168 26/3/2564
116 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก 30,100.00             30,100.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั เซฟฟาดรักส์ จ ากัด 30,100.00        บริษทั เซฟฟาดรักส์ จ ากัด 30,100.00       ราคาต  าสุด PF64030169 26/3/2564
117 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก 51,525.00             51,525.00       เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 51,525.00        หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 51,525.00       ราคาต  าสุด PF64030170 26/3/2564
118 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก 19,645.00             19,645.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชั นแนล เท

รด จ ากัด
19,645.00        บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชั นแนล เท

รด จ ากัด
19,645.00       ราคาต  าสุด PF64030173 29/3/2564

119 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก 6,805.20               6,805.20         เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 6,805.20          บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 6,805.20         ราคาต  าสุด PF64030174 29/3/2564
120 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก 325.00                 325.00           เฉพาะเจาะจง  บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 325.00            บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 325.00           ราคาต  าสุด PF64030176 30/3/2564
121 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก 3,980.00               3,980.00         เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด 3,980.00          บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด 3,980.00         ราคาต  าสุด PF64030177 30/3/2564
122 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวน

หวัใจ
499,840.00           499,840.00     เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไทย เมด เทค จ ากัด 499,840.00      บริษทั ไทย เมด เทค จ ากัด 499,840.00     ราคาต  าสุด Pพ64030025 1/3/2564

123 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวน
หวัใจ

97,300.00             97,300.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 97,300.00        บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 97,300.00       ราคาต  าสุด Pพ64030026 2/3/2564

124 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวน
หวัใจ

67,700.00             67,700.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

67,700.00        บริษทั บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

67,700.00       ราคาต  าสุด Pพ64030027 2/3/2564

125 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวน
หวัใจ

94,500.00             94,500.00       เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไทย เมด เทค จ ากัด 94,500.00        บริษทั ไทย เมด เทค จ ากัด 94,500.00       ราคาต  าสุด Pพ64030028 2/3/2564

126 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวน
หวัใจ

1,381,000.00         4,300,000.00   E-Bidding  บริษทั แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย)
 จ ากัด

4,285,000.00    บริษทั แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย)
 จ ากัด

4,100,000.00   ราคาต  าสุด Pพ64030029 2/3/2564

127 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวน
หวัใจ

4,046,300.00         7,450,000.00   E-Bidding  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 7,450,000.00    บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 6,969,900.00   ราคาต  าสุด Pพ64030030 12/3/2564

128 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวน
หวัใจ

1,291,000.00         4,300,000.00   E-Bidding  บริษทั แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย)
 จ ากัด

4,285,000.00    บริษทั แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย)
 จ ากัด

4,100,000.00   ราคาต  าสุด Pพ64030031 19/3/2564

129 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวน
หวัใจ

459,000.00           918,000.00     E-Bidding  บริษทั บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

918,000.00      บริษทั บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

918,000.00     ราคาต  าสุด Pพ64030032 30/3/2564
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130 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวน
หวัใจ

4,412,000.00         4,596,000.00   E-Bidding  บริษทั ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 4,596,000.00    บริษทั ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 4,596,000.00   ราคาต  าสุด Pพ64030033 30/3/2564

131 วัสดุทางการแพทย์ OR 27,000.00             27,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด 27,000.00       บ.เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด 27,000.00        ราคาต  าสุด PN64030557 1/3/2564
132 วัสดุทางการแพทย์ OR 10,363.64             10,363.64       เฉพาะเจาะจง บ.เจ เอส วิชั น จ ากัด 10,363.64       บ.เจ เอส วิชั น จ ากัด 10,363.64        ราคาต  าสุด PN64030558 1/3/2564
133 วัสดุทางการแพทย์ OR 47,508.00             47,508.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 47,508.00       บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 47,508.00        ราคาต  าสุด PN64030559 1/3/2564
134 วัสดุทางการแพทย์ OR 77,040.00             77,040.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 77,040.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 77,040.00        ราคาต  าสุด PN64030560 1/3/2564
135 วัสดุทางการแพทย์ OR 89,880.00             89,880.00       เฉพาะเจาะจง บ.พเีอสอี เมดิคอล จ ากัด 89,880.00       บ.พเีอสอี เมดิคอล จ ากัด 89,880.00        ราคาต  าสุด PN64030561 1/3/2564
136 วัสดุทางการแพทย์ OR 72,000.00             72,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 72,000.00       บ.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 72,000.00        ราคาต  าสุด PN64030562 1/3/2564
137 วัสดุทางการแพทย์ OR 97,562.60             97,562.60       เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ สเตอริไลเซชั น โปรดักส์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด
97,562.60       บ.แอดวานซ์ สเตอริไลเซชั น โปรดักส์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด
97,562.60        ราคาต  าสุด PN64030563 1/3/2564

138 วัสดุทางการแพทย์ OR 20,000.00             20,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด 20,000.00       บ.มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด 20,000.00        ราคาต  าสุด PN64030564 1/3/2564
139 วัสดุทางการแพทย์ OR 344,754.00           344,754.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 344,754.00     บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 344,754.00      ราคาต  าสุด PN64030565 1/3/2564
140 วัสดุทางการแพทย์ OR 85,600.00             85,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
85,600.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
85,600.00        ราคาต  าสุด PN64030566 2/3/2564

141 วัสดุทางการแพทย์ OR 92,000.00             92,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด 92,000.00       บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด 92,000.00        ราคาต  าสุด PN64030567 2/3/2564
142 วัสดุทางการแพทย์ OR 90,000.00             90,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.พเีมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด 90,000.00       บ.พเีมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด 90,000.00        ราคาต  าสุด PN64030568 2/3/2564
143 วัสดุทางการแพทย์ OR 80,250.00             80,250.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 80,250.00       บ.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 80,250.00        ราคาต  าสุด PN64030569 2/3/2564
144 วัสดุทางการแพทย์ OR 55,500.00             55,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทีแอนด์อาร์ ซัพพลาย ทูลส์ 55,500.00       บ.ทีแอนด์อาร์ ซัพพลาย ทูลส์ 55,500.00        ราคาต  าสุด PN64030570 2/3/2564
145 วัสดุทางการแพทย์ OR 45,900.00             45,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 45,900.00       บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 45,900.00        ราคาต  าสุด PN64030571 3/3/2564
146 วัสดุทางการแพทย์ OR 76,900.00             76,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 76,900.00       บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 76,900.00        ราคาต  าสุด PN64030572 3/3/2564
147 วัสดุทางการแพทย์ OR 19,260.00             19,260.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 19,260.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 19,260.00        ราคาต  าสุด PN64030573 3/3/2564
148 วัสดุทางการแพทย์ OR 54,000.00             54,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด 54,000.00       บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด 54,000.00        ราคาต  าสุด PN64030574 3/3/2564
149 วัสดุทางการแพทย์ OR 46,900.00             46,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีไวซ์ อินโนเวชั น จ ากัด 46,900.00       บ.ดีไวซ์ อินโนเวชั น จ ากัด 46,900.00        ราคาต  าสุด PN64030575 3/3/2564
150 วัสดุทางการแพทย์ OR 94,500.00             94,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด 94,500.00       บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด 94,500.00        ราคาต  าสุด PN64030576 3/3/2564
151 วัสดุทางการแพทย์ OR 26,800.00             26,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 26,800.00       บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 26,800.00        ราคาต  าสุด PN64030577 4/3/2564
152 วัสดุทางการแพทย์ OR 55,533.00             55,533.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกซ์ เชอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
55,533.00       บ.ฟนีิกซ์ เชอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
55,533.00        ราคาต  าสุด PN64030578 4/3/2564

153 วัสดุทางการแพทย์ OR 62,000.00             62,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 62,000.00       บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 62,000.00        ราคาต  าสุด PN64030579 4/3/2564
154 วัสดุทางการแพทย์ OR 31,100.00             31,100.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอรอน เมดิคอล จ ากัด 31,100.00       บ.แอรอน เมดิคอล จ ากัด 31,100.00        ราคาต  าสุด PN64030580 4/3/2564
155 วัสดุทางการแพทย์ OR 28,800.00             28,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด 28,800.00       บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด 28,800.00        ราคาต  าสุด PN64030581 4/3/2564
156 วัสดุทางการแพทย์ OR 90,900.00             90,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.ออโรร่า แอดวานซ์ จ ากัด 90,900.00       บ.ออโรร่า แอดวานซ์ จ ากัด 90,900.00        ราคาต  าสุด PN64030582 4/3/2564
157 วัสดุทางการแพทย์ OR 25,500.00             25,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 25,500.00       บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 25,500.00        ราคาต  าสุด PN64030583 5/3/2564
158 วัสดุทางการแพทย์ OR 97,900.00             97,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 97,900.00       บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 97,900.00        ราคาต  าสุด PN64030584 5/3/2564
159 วัสดุทางการแพทย์ OR 79,200.00             79,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอสจี เทคโนโลยี เมเนจเม้นท์ จ ากัด 79,200.00       บ.เอสจี เทคโนโลยี เมเนจเม้นท์ จ ากัด 79,200.00        ราคาต  าสุด PN64030585 5/3/2564
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160 วัสดุทางการแพทย์ OR 24,824.00             24,824.00       เฉพาะเจาะจง บ.วีเมด เชอร์จิคอลซัพพลาย จ ากัด 24,824.00       บ.วีเมด เชอร์จิคอลซัพพลาย จ ากัด 24,824.00        ราคาต  าสุด PN64030586 5/3/2564
161 วัสดุทางการแพทย์ OR 67,140.00             67,140.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
67,140.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
67,140.00        ราคาต  าสุด PN64030587 5/3/2564

162 วัสดุทางการแพทย์ OR 19,260.00             19,260.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 19,260.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 19,260.00        ราคาต  าสุด PN64030588 8/3/2564
163 วัสดุทางการแพทย์ OR 53,100.00             53,100.00       เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 53,100.00       บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 53,100.00        ราคาต  าสุด PN64030589 8/3/2564
164 วัสดุทางการแพทย์ OR 55,500.00             55,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 55,500.00       บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 55,500.00        ราคาต  าสุด PN64030590 8/3/2564
165 วัสดุทางการแพทย์ OR 16,800.00             16,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีไวซ์ อินโนเวชั น จ ากัด 16,800.00       บ.ดีไวซ์ อินโนเวชั น จ ากัด 16,800.00        ราคาต  าสุด PN64030591 8/3/2564
166 วัสดุทางการแพทย์ OR 93,342.00             93,342.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 93,342.00       บ.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 93,342.00        ราคาต  าสุด PN64030592 8/3/2564
167 วัสดุทางการแพทย์ OR 69,000.00             69,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด 69,000.00       บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด 69,000.00        ราคาต  าสุด PN64030593 8/3/2564
168 วัสดุทางการแพทย์ OR 30,000.00             30,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 30,000.00       บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 30,000.00        ราคาต  าสุด PN64030594 9/3/2564
169 วัสดุทางการแพทย์ OR 38,040.00             38,040.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
38,040.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
38,040.00        ราคาต  าสุด PN64030595 9/3/2564

170 วัสดุทางการแพทย์ OR 87,800.00             87,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 87,800.00       บ.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 87,800.00        ราคาต  าสุด PN64030596 9/3/2564
171 วัสดุทางการแพทย์ OR 76,800.00             76,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 76,800.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 76,800.00        ราคาต  าสุด PN64030597 9/3/2564
172 วัสดุทางการแพทย์ OR 29,485.00             29,485.00       เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด 29,485.00       บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด 29,485.00        ราคาต  าสุด PN64030598 9/3/2564
173 วัสดุทางการแพทย์ OR 77,000.00             77,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 77,000.00       บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 77,000.00        ราคาต  าสุด PN64030599 10/3/2564
174 วัสดุทางการแพทย์ OR 56,885.00             56,885.00       เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด 56,885.00       บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด 56,885.00        ราคาต  าสุด PN64030600 10/3/2564
175 วัสดุทางการแพทย์ OR 93,000.00             93,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 93,000.00       บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 93,000.00        ราคาต  าสุด PN64030601 10/3/2564
176 วัสดุทางการแพทย์ OR 28,000.00             28,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด 28,000.00       บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด 28,000.00        ราคาต  าสุด PN64030602 10/3/2564
177 วัสดุทางการแพทย์ OR 18,000.00             18,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ออร์โธ โปร จ ากัด 18,000.00       บ.ออร์โธ โปร จ ากัด 18,000.00        ราคาต  าสุด PN64030603 10/3/2564
178 วัสดุทางการแพทย์ OR 40,000.00             40,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 40,000.00       บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 40,000.00        ราคาต  าสุด PN64030604 11/3/2564
179 วัสดุทางการแพทย์ OR 45,920.00             45,920.00       เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 45,920.00       บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 45,920.00        ราคาต  าสุด PN64030605 11/3/2564
180 วัสดุทางการแพทย์ OR 99,600.00             99,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.ริโอ เฮลท์ แอนด์ ดิไวซ์ จ ากัด 99,600.00       บ.ริโอ เฮลท์ แอนด์ ดิไวซ์ จ ากัด 99,600.00        ราคาต  าสุด PN64030606 11/3/2564
181 วัสดุทางการแพทย์ OR 98,440.00             98,440.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 98,440.00       บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 98,440.00        ราคาต  าสุด PN64030607 11/3/2564
182 วัสดุทางการแพทย์ OR 89,880.00             89,880.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 89,880.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 89,880.00        ราคาต  าสุด PN64030608 11/3/2564
183 วัสดุทางการแพทย์ OR 40,000.00             40,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 40,000.00       บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 40,000.00        ราคาต  าสุด PN64030609 12/3/2564
184 วัสดุทางการแพทย์ OR 64,500.00             64,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 64,500.00       บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 64,500.00        ราคาต  าสุด PN64030610 12/3/2564
185 วัสดุทางการแพทย์ OR 30,846.00             30,846.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 30,846.00       บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 30,846.00        ราคาต  าสุด PN64030611 12/3/2564
186 วัสดุทางการแพทย์ OR 44,600.00             44,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 44,600.00       บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 44,600.00        ราคาต  าสุด PN64030612 15/3/2564
187 วัสดุทางการแพทย์ OR 87,500.00             87,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.โปรเฟสชั นแนลเมดิคอลซายน์ จ ากัด 87,500.00       บ.โปรเฟสชั นแนลเมดิคอลซายน์ จ ากัด 87,500.00        ราคาต  าสุด PN64030613 15/3/2564
188 วัสดุทางการแพทย์ OR 64,200.00             64,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
64,200.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
64,200.00        ราคาต  าสุด PN64030614 15/3/2564

189 วัสดุทางการแพทย์ OR 99,000.00             99,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 99,000.00       บ.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 99,000.00        ราคาต  าสุด PN64030615 15/3/2564
190 วัสดุทางการแพทย์ OR 30,000.00             30,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.โกสินทร์เวชภณัฑ์ จ ากัด 30,000.00       บ.โกสินทร์เวชภณัฑ์ จ ากัด 30,000.00        ราคาต  าสุด PN64030616 15/3/2564
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รายชือ่ผู้เสนอราคา

191 วัสดุทางการแพทย์ OR 495,000.00           495,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.พเีมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด 495,000.00     บ.พเีมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด 495,000.00      ราคาต  าสุด PN64030617 16/3/2564
192 วัสดุทางการแพทย์ OR 2,843,500.00         2,843,500.00   e-bidding บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 2,843,500.00   บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 2,843,500.00    ราคาต  าสุด PN64030618 16/3/2564
193 วัสดุทางการแพทย์ OR 31,030.00             31,030.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกซ์ เชอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
31,030.00       บ.ฟนีิกซ์ เชอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
31,030.00        ราคาต  าสุด PN64030619 16/3/2564

194 วัสดุทางการแพทย์ OR 82,500.00             82,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 82,500.00       บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 82,500.00        ราคาต  าสุด PN64030620 16/3/2564
195 วัสดุทางการแพทย์ OR 91,000.00             91,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด 91,000.00       บ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด 91,000.00        ราคาต  าสุด PN64030621 16/3/2564
196 วัสดุทางการแพทย์ OR 99,617.00             99,617.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
99,617.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
99,617.00        ราคาต  าสุด PN64030622 16/3/2564

197 วัสดุทางการแพทย์ OR 92,000.00             92,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 92,000.00       บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 92,000.00        ราคาต  าสุด PN64030623 17/3/2564
198 วัสดุทางการแพทย์ OR 30,816.00             30,816.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกซ์ เชอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
30,816.00       บ.ฟนีิกซ์ เชอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
30,816.00        ราคาต  าสุด PN64030624 17/3/2564

199 วัสดุทางการแพทย์ OR 97,340.04             97,340.04       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

97,340.04       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

97,340.04        ราคาต  าสุด PN64030625 17/3/2563

200 วัสดุทางการแพทย์ OR 91,985.76             91,985.76       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 91,985.76       บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 91,985.76        ราคาต  าสุด PN64030626 17/3/2564
201 วัสดุทางการแพทย์ OR 98,800.00             98,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด 98,800.00       บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด 98,800.00        ราคาต  าสุด PN64030627 17/3/2564
202 วัสดุทางการแพทย์ OR 13,500.00             13,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอทีแซด โกบอล จ ากัด 13,500.00       บ.เอทีแซด โกบอล จ ากัด 13,500.00        ราคาต  าสุด PN64030628 17/3/2564
203 วัสดุทางการแพทย์ OR 94,600.00             94,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 94,600.00       บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 94,600.00        ราคาต  าสุด PN64030629 18/3/2564
204 วัสดุทางการแพทย์ OR 46,090.00             46,090.00       เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด 46,090.00       บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด 46,090.00        ราคาต  าสุด PN64030630 18/3/2564
205 วัสดุทางการแพทย์ OR 99,403.00             99,403.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกซ์ เชอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
99,403.00       บ.ฟนีิกซ์ เชอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
99,403.00        ราคาต  าสุด PN64030631 18/3/2564

206 วัสดุทางการแพทย์ OR 95,016.00             95,016.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

95,016.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

95,016.00        ราคาต  าสุด PN64030632 18/3/2564

207 วัสดุทางการแพทย์ OR 98,440.00             98,440.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 98,440.00       บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 98,440.00        ราคาต  าสุด PN64030633 18/3/2564
208 วัสดุทางการแพทย์ OR 55,500.00             55,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 55,500.00       บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 55,500.00        ราคาต  าสุด PN64030634 19/3/2564
209 วัสดุทางการแพทย์ OR 47,500.00             47,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 47,500.00       บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 47,500.00        ราคาต  าสุด PN64030635 19/3/2564
210 วัสดุทางการแพทย์ OR 12,840.00             12,840.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 12,840.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 12,840.00        ราคาต  าสุด PN64030636 19/3/2564
211 วัสดุทางการแพทย์ OR 95,016.00             95,016.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 95,016.00       บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 95,016.00        ราคาต  าสุด PN64030637 19/3/2564
212 วัสดุทางการแพทย์ OR 6,000.00               6,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟวิเจอร์ เมดิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
6,000.00         บ.ฟวิเจอร์ เมดิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
6,000.00          ราคาต  าสุด PN64030638 19/3/2564

213 วัสดุทางการแพทย์ OR 44,340.80             44,340.80       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

44,340.80       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

44,340.80        ราคาต  าสุด PN64030639 19/3/2564

214 วัสดุทางการแพทย์ OR 88,000.00             88,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 88,000.00       บ.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด 88,000.00        ราคาต  าสุด PN64030640 19/3/2564
215 วัสดุทางการแพทย์ OR 95,016.00             95,016.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 95,016.00       บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 95,016.00        ราคาต  าสุด PN64030641 22/3/2564
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216 วัสดุทางการแพทย์ OR 77,040.00             77,040.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

77,040.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

77,040.00        ราคาต  าสุด PN64030642 22/3/2564

217 วัสดุทางการแพทย์ OR 37,200.00             37,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 37,200.00       บ.ไทยก๊อส จ ากัด 37,200.00        ราคาต  าสุด PN64030643 22/3/2564
218 วัสดุทางการแพทย์ OR 42,740.00             42,740.00       เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 42,740.00       บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 42,740.00        ราคาต  าสุด PN64030644 22/3/2564
219 วัสดุทางการแพทย์ OR 13,500.00             13,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดิไทม์ จ ากัด 13,500.00       บ.เมดิไทม์ จ ากัด 13,500.00        ราคาต  าสุด PN64030645 22/3/2564
220 วัสดุทางการแพทย์ OR 29,600.00             29,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด 29,600.00       บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด 29,600.00        ราคาต  าสุด PN64030646 22/3/2564
221 วัสดุทางการแพทย์ OR 32,000.00             32,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 32,000.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 32,000.00        ราคาต  าสุด PN64030647 22/3/2564
222 วัสดุทางการแพทย์ OR 71,300.00             71,300.00       เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 71,300.00       บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 71,300.00        ราคาต  าสุด PN64030648 23/3/2564
223 วัสดุทางการแพทย์ OR 21,500.00             21,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอรอน เมดิคอล จ ากัด 21,500.00       บ.แอรอน เมดิคอล จ ากัด 21,500.00        ราคาต  าสุด PN64030649 23/3/2564
224 วัสดุทางการแพทย์ OR 94,500.00             94,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 94,500.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 94,500.00        ราคาต  าสุด PN64030650 23/3/2564
225 วัสดุทางการแพทย์ OR 35,000.00             35,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีไวซ์ อินโนเวชั น จ ากัด 35,000.00       บ.ดีไวซ์ อินโนเวชั น จ ากัด 35,000.00        ราคาต  าสุด PN64030651 23/3/2564
226 วัสดุทางการแพทย์ OR 78,217.00             78,217.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกซ์ เชอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
78,217.00       บ.ฟนีิกซ์ เชอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
78,217.00        ราคาต  าสุด PN64030652 23/3/2564

227 วัสดุทางการแพทย์ OR 95,016.00             95,016.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 95,016.00       บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด 95,016.00        ราคาต  าสุด PN64030653 23/3/2564
228 วัสดุทางการแพทย์ OR 59,408.54             59,408.54       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
59,408.54       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
59,408.54        ราคาต  าสุด PN64030654 23/3/2564

229 วัสดุทางการแพทย์ OR 75,756.00             75,756.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 75,756.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 75,756.00        ราคาต  าสุด PN64030655 23/3/2564
230 วัสดุทางการแพทย์ OR 16,000.00             16,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม.เวล เมด จ ากัด 16,000.00       บ.เอ็ม.เวล เมด จ ากัด 16,000.00        ราคาต  าสุด PN64030656 23/3/2564
231 วัสดุทางการแพทย์ OR 97,905.00             97,905.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 97,905.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 97,905.00        ราคาต  าสุด PN64030657 24/3/2564
232 วัสดุทางการแพทย์ OR 98,050.00             98,050.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดิ อัส จ ากัด 98,050.00       บ.เมดิ อัส จ ากัด 98,050.00        ราคาต  าสุด PN64030658 24/3/2564
233 วัสดุทางการแพทย์ OR 89,131.00             89,131.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
89,131.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
89,131.00        ราคาต  าสุด PN64030659 24/3/2564

234 วัสดุทางการแพทย์ OR 55,212.00             55,212.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ สเตอริไลเซชั น โปรดักส์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

55,212.00       บ.แอดวานซ์ สเตอริไลเซชั น โปรดักส์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

55,212.00        ราคาต  าสุด PN64030660 24/3/2564

235 วัสดุทางการแพทย์ OR 56,000.00             56,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 56,000.00       บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 56,000.00        ราคาต  าสุด PN64030661 25/3/2564
236 วัสดุทางการแพทย์ OR 51,100.00             51,100.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 51,100.00       บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 51,100.00        ราคาต  าสุด PN64030662 25/3/2564
237 วัสดุทางการแพทย์ OR 58,680.00             58,680.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
58,680.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
58,680.00        ราคาต  าสุด PN64030663 25/3/2564

238 วัสดุทางการแพทย์ OR 85,600.00             85,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ สเตอริไลเซชั น โปรดักส์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

85,600.00       บ.แอดวานซ์ สเตอริไลเซชั น โปรดักส์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

85,600.00        ราคาต  าสุด PN64030664 25/3/2564

239 วัสดุทางการแพทย์ OR 35,380.00             35,380.00       เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 35,380.00       บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 35,380.00        ราคาต  าสุด PN64030665 26/3/2564
240 วัสดุทางการแพทย์ OR 59,300.00             59,300.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 59,300.00       บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 59,300.00        ราคาต  าสุด PN64030666 26/3/2564
241 วัสดุทางการแพทย์ OR 35,000.00             35,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
35,000.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
35,000.00        ราคาต  าสุด PN64030667 26/3/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
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รายชือ่ผู้เสนอราคา

242 วัสดุทางการแพทย์ OR 224,058.00           224,058.00     เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

224,058.00     บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

224,058.00      ราคาต  าสุด PN64030668 30/3/2564

243 วัสดุทางการแพทย์ 
(วิสัญญ)ี

57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด 57,000.00 บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด 57,000.00 ราคาต  าสุด PF64030159 8/3/2564

244 วัสดุทางการแพทย์ 
(วิสัญญ)ี

34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 34,200.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 34,200.00 ราคาต  าสุด PF64030158 8/3/2564

245 วัสดุทางการแพทย์ (ไต
เทียม)

191,200.00 451,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อีออนเมด จ ากัด 451,200.00     บริษทั อีออนเมด จ ากัด 451,200.00     ราคาต  าสุด PF64030163 16/3/2564

246 วัสดุทางการแพทย์ (ไต
เทียม)

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จ ากัด 34,000.00 บริษทั เมดิทอป จ ากัด 34,000.00 ราคาต  าสุด PF64030178 30/3/2564

247 วัสดุทางการแพทย์ 
(กายภาพ)

30,960.00 30,960.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ว.ีเค.เมดคอล 30,960.00 หจก. ว.ีเค.เมดคอล 30,960.00 ราคาต  าสุด PF64030160 15/3/2564

248 วัสดุทางการแพทย์ (กาย
วิภาค)

88,750.00 88,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราตอรี  จ ากัด 88,750.00 บริษทั ไอเมด ลาบอราตอรี  จ ากัด 88,750.00 ราคาต  าสุด PH64030013 1/3/2564

249 วัสดุทางการแพทย์ (กาย
วิภาค)

66,000.00             66,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราตอรี  จ ากัด 66,000.00       บริษทั ไอเมด ลาบอราตอรี  จ ากัด 66,000.00       ราคาต  าสุด PH64030014 5/3/2564

250 วัสดุทางการแพทย์ (กาย
วิภาค)

91,000.00             91,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราตอรี  จ ากัด 91,000.00       บริษทั ไอเมด ลาบอราตอรี  จ ากัด 91,000.00       ราคาต  าสุด PH64030015 15/3/2564

251 วัสดุทางการแพทย์ (กาย
วิภาค)

90,450.00             90,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราตอรี  จ ากัด 90,450.00       บริษทั ไอเมด ลาบอราตอรี  จ ากัด 90,450.00       ราคาต  าสุด PH64030016 22/3/2564

252 วัสดุทางการแพทย์ (กาย
วิภาค)

76,000.00             76,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราตอรี  จ ากัด 76,000.00       บริษทั ไอเมด ลาบอราตอรี  จ ากัด 76,000.00       ราคาต  าสุด PH64030017 30/3/2564

253 วัสดุทางการแพทย์ (กาย
วิภาค)

88,200.00             88,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ จ ากัด 88,200.00       บริษทั แล็บมาสเตอร์ จ ากัด 88,200.00       ราคาต  าสุด PH64030018 31/3/2564

254 วัสดุทางการแพทย์ (กาย
วิภาค)

55,640.00             55,640.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด 55,640.00       บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด 55,640.00       ราคาต  าสุด PH64030019 31/3/2564

255 วัสดุทางการแพทย์ (เวช
กรรมฟืน้ฟู)

99,000.00             99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮลแคร์ เวิร์ดช็อบ 99,000.00 บ.เฮลแคร์ เวิร์ดช็อบ 99,000.00 ราคาต  าสุด Pฟ64030010 03/03/64

256 วัสดุทางการแพทย์ (เวช
กรรมฟืน้ฟู)

5,885.00               5,885.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงที (ไทย) 5,885.00 บ.จงที (ไทย) 5,885.00 ราคาต  าสุด Pฟ64030011 16/03/64

257 วัสดุทางการแพทย์ (เวช
กรรมฟืน้ฟู)

175,500.00           175,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค 175,500.00 บ.ซิลลิค 175,500.00 ราคาต  าสุด Pฟ64030012 09/03/64

258 วัสดุการแพทย์ (OR ตา) 56,000.00             56,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.อินโนเทค 56,000.00 บ.อินโนเทค 56,000.00 ราคาต  าสุด Pต64030082 04/03/64
259 วัสดุการแพทย์ (OR ตา) 75,000.00             75,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.แม็กซิม 75,000.00 บ.แม็กซิม 75,000.00 ราคาต  าสุด Pต64030083 04/03/64



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
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วันที ่31 เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

260 วัสดุการแพทย์ (OR ตา) 88,275.00             88,275.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทีอาร์บี 88,275.00 บ.ทีอาร์บี 88,275.00 ราคาต  าสุด Pต64030084 04/03/64
261 วัสดุการแพทย์ (OR ตา) 37,450.00             37,450.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 37,450.00 บ.ดีเคเอสเอช 37,450.00 ราคาต  าสุด Pต64030085 04/03/64
262 วัสดุการแพทย์ (OR ตา) 32,100.00             32,100.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน 32,100.00 บ.จอหน์สัน 32,100.00 ราคาต  าสุด Pต64030086 04/03/64
263 วัสดุการแพทย์ (OR ตา) 75,000.00             75,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.แม็กซิม 75,000.00 บ.แม็กซิม 75,000.00 ราคาต  าสุด Pต64030087 12/03/64
264 วัสดุการแพทย์ (OR ตา) 2,140.00               2,140.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 2,140.00 บ.ดีเคเอสเอช 2,140.00 ราคาต  าสุด Pต64030088 12/03/64
265 วัสดุการแพทย์ (ทันตก

รรม)
2,815.00               2,815.00 เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร์ พ ีเด้นท์ 2,815.00 บ.วี อาร์ พ ีเด้นท์ 2,815.00 ราคาต  าสุด QB64030012 16/03/64

266 วัสดุการแพทย์ (ทันตก
รรม)

94,500.00             94,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้น 94,500.00 หจก.เอ็มมีเน้น 94,500.00 ราคาต  าสุด QB64030013 16/03/64

267 วัสดุการแพทย์ (ทันตก
รรม)

6,200.00               6,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไจโก้ อินเตอร์เทรด 6,200.00 บ.ไจโก้ อินเตอร์เทรด 6,200.00 ราคาต  าสุด QB64030014 16/03/64

268 วัสดุการแพทย์ (ทันตก
รรม)

17,616.00             17,616.00 เฉพาะเจาะจง บ.นูเด้นท์ 17,616.00 บ.นูเด้นท์ 17,616.00 ราคาต  าสุด QB64030015 16/03/64

269 วัสดุการแพทย์ (ทันตก
รรม)

13,620.00             13,620.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด 13,620.00 บ.แอคคอร์ด 13,620.00 ราคาต  าสุด QB64030016 16/03/64

270 วัสดุการแพทย์ (ทันตก
รรม)

71,400.00             71,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส ดี ทันตเวช 71,400.00 บ.เอส ดี ทันตเวช 71,400.00 ราคาต  าสุด QB64030017 16/03/64

271 วัสดุการแพทย์ (ทันตก
รรม)

2,200.00               2,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออร์โทคอนทัดไลน์ 2,200.00 บ.ออร์โทคอนทัดไลน์ 2,200.00 ราคาต  าสุด QB64030018 16/03/64

272 วัสดุการแพทย์ (ทันตก
รรม)

9,951.00               9,951.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 9,951.00 บ.ดีเคเอสเอช 9,951.00 ราคาต  าสุด QB64030019 16/03/64

273 วัสดุการแพทย์ (ทันตก
รรม)

8,150.00               8,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซี ยงไฮ้ทันตภณัฑ์ 8,150.00 หจก.เซี ยงไฮ้ทันตภณัฑ์ 8,150.00 ราคาต  าสุด QB64030020 18/03/64

274 วัสดุการแพทย์ (ทันตก
รรม)

94,500.00             94,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้น 94,500.00 หจก.เอ็มมีเน้น 94,500.00 ราคาต  าสุด QB64030021 18/03/64

275 วัสดุการแพทย์ (ทันตก
รรม)

4,640.00               4,640.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด 4,640.00 บ.แอคคอร์ด 4,640.00 ราคาต  าสุด QB64030022 18/03/64

276 วัสดุการแพทย์ (ทันตก
รรม)

9,951.00               9,951.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 9,951.00 บ.ดีเคเอสเอช 9,951.00 ราคาต  าสุด QB64030023 18/03/64

277 วัสดุการแพทย์ (ทันตก
รรม)

8,975.00               8,975.00 เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร์ พ ีเด้นท์ 8,975.00 บ.วี อาร์ พ ีเด้นท์ 8,975.00 ราคาต  าสุด QB64030024 23/03/64

278 วัสดุการแพทย์ (ทันตก
รรม)

72,000.00             72,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้น 72,000.00 หจก.เอ็มมีเน้น 72,000.00 ราคาต  าสุด QB64030025 23/03/64
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279 วัสดุการแพทย์ (รังสี
วินิจฉัย)

62,000.00             62,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.สเวนนอร่า เมด จ ากัด 62,000.00 บ.สเวนนอร่า เมด จ ากัด 62,000.00 ราคาต  าสุด PU64030010 24/03/64

280 วัสดุวิทยาศาสตร์ 29,425.00             29,425.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 29,425.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 29,425.00 ราคาต  าสุด PK64030178 01/03/64
281 วัสดุวิทยาศาสตร์ 92,448.00             92,448.00       เฉพาะเจาะจง บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ ากัด 92,448.00 บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ ากัด 92,448.00 ราคาต  าสุด PK64030179 01/03/65
282 วัสดุวิทยาศาสตร์ 24,540.00             24,540.00       เฉพาะเจาะจง บ. ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด 24,540.00 บ. ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด 24,540.00 ราคาต  าสุด PK64030180 01/03/66
283 วัสดุวิทยาศาสตร์ 13,600.00             13,600.00       เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัส จ ากัด (มหาชน) 13,600.00 บ. เทคโนเมดิคัส จ ากัด (มหาชน) 13,600.00 ราคาต  าสุด PK64030181 01/03/67
284 วัสดุวิทยาศาสตร์ 79,800.00             79,800.00       เฉพาะเจาะจง บ. ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 79,800.00 บ. ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 79,800.00 ราคาต  าสุด PK64030182 01/03/68
285 วัสดุวิทยาศาสตร์ 94,800.00             94,800.00       เฉพาะเจาะจง บ. อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด 94,800.00 บ. อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด 94,800.00 ราคาต  าสุด PK64030183 01/03/69
286 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4,800.00               4,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็ก จ ากัด 4,800.00 บ.อาร์เอ็ก จ ากัด 4,800.00 ราคาต  าสุด PK64030184 01/03/70
287 วัสดุวิทยาศาสตร์ 13,350.00             13,350.00       เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 13,350.00 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 13,350.00 ราคาต  าสุด PK64030185 01/03/71
288 วัสดุวิทยาศาสตร์ 17,600.00             17,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 17,600.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 17,600.00 ราคาต  าสุด PK64030186 04/03/64
289 วัสดุวิทยาศาสตร์ 57,780.00             57,780.00       เฉพาะเจาะจง บ. เดนติก้า จ ากัด 57,780.00 บ. เดนติก้า จ ากัด 57,780.00 ราคาต  าสุด PK64030187 04/03/64
290 วัสดุวิทยาศาสตร์ 89,238.00             89,238.00       เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) จ ากัด 89,238.00 บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) จ ากัด 89,238.00 ราคาต  าสุด PK64030188 04/03/64
291 วัสดุวิทยาศาสตร์ 57,780.00             57,780.00       เฉพาะเจาะจง บ. เมดดิโนว่า จ ากัด 57,780.00 บ. เมดดิโนว่า จ ากัด 57,780.00 ราคาต  าสุด PK64030189 04/03/64
292 วัสดุวิทยาศาสตร์ 75,000.00             75,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 75,000.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 75,000.00 ราคาต  าสุด PK64030190 04/03/64
293 วัสดุวิทยาศาสตร์ 92,448.00             92,448.00       เฉพาะเจาะจง บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ ากัด 92,448.00 บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ ากัด 92,448.00 ราคาต  าสุด PK64030191 04/03/64
294 วัสดุวิทยาศาสตร์ 50,718.00             50,718.00       เฉพาะเจาะจง บ. เมดดิแคร์ จ ากัด 50,718.00 บ. เมดดิแคร์ จ ากัด 50,718.00 ราคาต  าสุด PK64030192 04/03/64
295 วัสดุวิทยาศาสตร์ 82,818.00             82,818.00       เฉพาะเจาะจง บ. กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 82,818.00 บ. กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 82,818.00 ราคาต  าสุด PK64030193 04/03/64
296 วัสดุวิทยาศาสตร์ 92,448.00             92,448.00       เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 92,448.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 92,448.00 ราคาต  าสุด PK64030194 04/03/64
297 วัสดุวิทยาศาสตร์ 26,230.00             26,230.00       เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 26,230.00 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 26,230.00 ราคาต  าสุด PK64030195 04/03/64
298 วัสดุวิทยาศาสตร์ 23,112.00             23,112.00       เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) จ ากัด 23,112.00 บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) จ ากัด 23,112.00 ราคาต  าสุด PK64030196 04/03/64
299 วัสดุวิทยาศาสตร์ 29,250.00             29,250.00       เฉพาะเจาะจง บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ ากัด 29,250.00 บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ ากัด 29,250.00 ราคาต  าสุด PK64030197 04/03/64
300 วัสดุวิทยาศาสตร์ 91,120.00             91,120.00       เฉพาะเจาะจง บ. กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 91,120.00 บ. กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 91,120.00 ราคาต  าสุด PK64030198 04/03/64
301 วัสดุวิทยาศาสตร์ 94,920.00             94,920.00       เฉพาะเจาะจง บ. ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 94,920.00 บ. ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 94,920.00 ราคาต  าสุด PK64030199 04/03/64

302 วัสดุวิทยาศาสตร์ 21,600.00             21,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 21,600.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 21,600.00 ราคาต  าสุด PK64030200 04/03/64
303 วัสดุวิทยาศาสตร์ 89,773.00             89,773.00       เฉพาะเจาะจง บ. เมดิทอป จ ากัด 89,773.00 บ. เมดิทอป จ ากัด 89,773.00 ราคาต  าสุด PK64030201 12/03/64
304 วัสดุวิทยาศาสตร์ 70,000.00             70,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.อินโดเมด (ประเทศไทย) จ ากัด 70,000.00 บ.อินโดเมด (ประเทศไทย) จ ากัด 70,000.00 ราคาต  าสุด PK64030202 12/03/64
305 วัสดุวิทยาศาสตร์ 92,825.00             92,825.00       เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ เมด จ ากัด 92,825.00 บ.พาวเวอร์ เมด จ ากัด 92,825.00 ราคาต  าสุด PK64030203 12/03/64
306 วัสดุวิทยาศาสตร์ 28,890.00             28,890.00       เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ เมด จ ากัด 28,890.00 บ.พาวเวอร์ เมด จ ากัด 28,890.00 ราคาต  าสุด PK64030204 12/03/64
307 วัสดุวิทยาศาสตร์ 94,920.00             94,920.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิโนวา จ ากัด 94,920.00 บ.เมดดิโนวา จ ากัด 94,920.00 ราคาต  าสุด PK64030205 12/03/64
308 วัสดุวิทยาศาสตร์ 13,600.00             13,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 13,600.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 13,600.00 ราคาต  าสุด PK64030206 12/03/64
309 วัสดุวิทยาศาสตร์ 12,750.00             12,750.00       เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 12,750.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 12,750.00 ราคาต  าสุด PK64030207 12/03/64
310 วัสดุวิทยาศาสตร์ 7,000.00               7,000.00         เฉพาะเจาะจง บ. COMMERCIAI SCIENCE CO 7,000.00 บ. COMMERCIAI SCIENCE CO 7,000.00 ราคาต  าสุด PK64030208 12/03/64
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311 วัสดุวิทยาศาสตร์ 11,040.00             11,040.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 11,040.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 11,040.00 ราคาต  าสุด PK64030209 12/03/64
312 วัสดุวิทยาศาสตร์ 64,200.00             64,200.00       เฉพาะเจาะจง  หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 64,200.00  หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 64,200.00 ราคาต  าสุด PK64030210 12/03/64
313 วัสดุวิทยาศาสตร์ 37,094.56             37,094.56       เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 37,094.56 บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 37,094.56 ราคาต  าสุด PK64030211 12/03/64
314 วัสดุวิทยาศาสตร์ 23,540.00             23,540.00       เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 23,540.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 23,540.00 ราคาต  าสุด PK64030212 19/03/64
315 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,640.00               3,640.00         เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 3,640.00 บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 3,640.00 ราคาต  าสุด PK64030213 19/03/64
316 วัสดุวิทยาศาสตร์ 38,750.00             38,750.00       เฉพาะเจาะจง บ.เดนติก้า จ ากัด 38,750.00 บ.เดนติก้า จ ากัด 38,750.00 ราคาต  าสุด PK64030214 19/03/64
317 วัสดุวิทยาศาสตร์ 88,275.00             88,275.00       e-bidding บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 88,275.00 บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 88,275.00 ราคาต  าสุด PK64030215 19/03/64
318 วัสดุวิทยาศาสตร์ 48,200.00             48,200.00       e-bidding บ.เมดดิโนวา จ ากัด 48,200.00 บ.เมดดิโนวา จ ากัด 48,200.00 ราคาต  าสุด PK64030216 19/03/64
319 วัสดุวิทยาศาสตร์ 408,000.00           408,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 408,000.00 บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 408,000.00 ราคาต  าสุด PK64030217 19/03/64
320 วัสดุวิทยาศาสตร์ 96,300.00             96,300.00       เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 96,300.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 96,300.00 ราคาต  าสุด PK64030218 19/03/64
321 วัสดุวิทยาศาสตร์ 94,920.00             94,920.00       เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ เอ็กซ์ จ ากัด 94,920.00 บ.อาร์ เอ็กซ์ จ ากัด 94,920.00 ราคาต  าสุด PK64030219 19/03/64
322 วัสดุวิทยาศาสตร์ 9,000.00               9,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.โนว่า เฮลช์ แคร์ จ ากัด 9,000.00 บ.โนว่า เฮลช์ แคร์ จ ากัด 9,000.00 ราคาต  าสุด PK64030220 19/03/64
323 วัสดุวิทยาศาสตร์ 15,000.00             15,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดิท แฮล์ม เกลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 15,000.00 บ.ดิท แฮล์ม เกลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 15,000.00 ราคาต  าสุด PK64030221 22/03/64
324 วัสดุวิทยาศาสตร์ 8,550.00               8,550.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 8,550.00 บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 8,550.00 ราคาต  าสุด PK64030222 22/03/64
325 วัสดุวิทยาศาสตร์ 21,774.50             21,774.50       เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 21,774.50 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 21,774.50 ราคาต  าสุด PK64030223 22/03/64
326 วัสดุวิทยาศาสตร์ 408,000.00           408,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด 408,000.00 บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด 408,000.00 ราคาต  าสุด PK64030224 22/03/64
327 วัสดุวิทยาศาสตร์ 100,000.00           100,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.คลินิกคอลโดแอกโนสติกส์ 100,000.00 บ.คลินิกคอลโดแอกโนสติกส์ 100,000.00 ราคาต  าสุด PK64030225 22/03/64
328 วัสดุวิทยาศาสตร์ 31,575.00             31,575.00       เฉพาะเจาะจง บ.คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด 31,575.00 บ.คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด 31,575.00 ราคาต  าสุด PK64030226 22/03/64
329 วัสดุวิทยาศาสตร์ 9,300.00               9,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จ ากัด 9,300.00 บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จ ากัด 9,300.00 ราคาต  าสุด PK64030227 22/03/64
330 วัสดุวิทยาศาสตร์ 408,000.00           408,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 408,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 408,000.00 ราคาต  าสุด PK64030228 22/03/64
331 วัสดุวิทยาศาสตร์ 35,952.00             35,952.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไอ ดี ไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 35,952.00 บ.ไอ ดี ไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 35,952.00 ราคาต  าสุด PK64030229 22/03/64
332 วัสดุวิทยาศาสตร์ 13,161.00             13,161.00       เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด 13,161.00 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด 13,161.00 ราคาต  าสุด PK64030230 22/03/64
333 วัสดุวิทยาศาสตร์ 11,663.00             11,663.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดวัน จ ากัด 11,663.00 บ.เมดวัน จ ากัด 11,663.00 ราคาต  าสุด PK64030231 22/03/64
334 วัสดุวิทยาศาสตร์ 50,718.00             50,718.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 50,718.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 50,718.00 ราคาต  าสุด PK64030232 31/03/64
335 วัสดุวิทยาศาสตร์ 99,510.00             99,510.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไฮเมดิคอล จ ากัด 99,510.00 บ.ไฮเมดิคอล จ ากัด 99,510.00 ราคาต  าสุด PK64030233 31/03/64
336 วัสดุวิทยาศาสตร์ 408,000.00           408,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากัด 408,000.00 บ.เมดิทอป จ ากัด 408,000.00 ราคาต  าสุด PK64030234 31/03/64
337 วัสดุวิทยาศาสตร์ 94,800.00             94,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.โนว่า เฮลช์ แคร์ จ ากัด 94,800.00 บ.โนว่า เฮลช์ แคร์ จ ากัด 94,800.00 ราคาต  าสุด PK64030235 31/03/64
338 วัสดุวิทยาศาสตร์ 26,508.00             26,508.00       เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มา ซูติคอล จ ากัด 26,508.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มา ซูติคอล จ ากัด 26,508.00 ราคาต  าสุด PK64030236 31/03/64
339 วัสดุวิทยาศาสตร์ 83,460.00             83,460.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 83,460.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 83,460.00 ราคาต  าสุด PK64030237 31/03/64
340 วัสดุวิทยาศาสตร์ 57,780.00             57,780.00       เฉพาะเจาะจง บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จ ากัด 57,780.00 บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จ ากัด 57,780.00 ราคาต  าสุด PK64030238 31/03/64
341 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4,800.00               4,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากัด 4,800.00 บ.เมดิทอป จ ากัด 4,800.00 ราคาต  าสุด PK64030239 31/03/64
342 วัสดุวิทยาศาสตร์ 47,095.00             47,095.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 47,095.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 47,095.00 ราคาต  าสุด PK64030240 31/03/64
343 วัสดุไฟฟา้ 74,874                 74,874           เฉพาะเจาะจง ปิยพรก่อสร้าง 74,874           ปิยพรก่อสร้าง 74,874           ราคาต  าสุด 64030065 10/03/2564
344 วัสดุไฟฟา้ 98,440                 98,440           เฉพาะเจาะจง เอส.ที.ซุปเปอร์ โปรดักส์ 98,440           เอส.ที.ซุปเปอร์ โปรดักส์ 98,440           ราคาต  าสุด 64030066 10/03/2564
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345 วัสดุไฟฟา้ 15,996.50             15,996.50       เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์ 15,996.50       ทวีวัฒน์ 15,996.50       ราคาต  าสุด 64030067 10/03/2564
346 วัสดุไฟฟา้ 3,880                   3,880             เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวิศ 3,880             กฤษณะเซอวิศ 3,880             ราคาต  าสุด 64030068 15/03/2564
347 วัสดุไฟฟา้ 18,300.00             18,300.00       เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวิศ 18,300.00       กฤษณะเซอวิศ 18,300.00       ราคาต  าสุด 64030069 15/03/2564
348 วัสดุไฟฟา้ 41,040.00             41,040.00       เฉพาะเจาะจง TTSP 41,040.00       TTSP 41,040.00       ราคาต  าสุด 64030070 15/03/2564
349 วัสดุไฟฟา้ 63,610                 63,610           เฉพาะเจาะจง ปิยพรก่อสร้าง 63,610           ปิยพรก่อสร้าง 63,610           ราคาต  าสุด 64030071 16/03/2564
350 วัสดุไฟฟา้ 48,000                 48,000           เฉพาะเจาะจง TTSP 48,000           TTSP 48,000           ราคาต  าสุด 64030072 16/03/2564
351 วัสดุไฟฟา้ 941.60                 941.60           เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์ 941.60           ทวีวัฒน์ 941.60           ราคาต  าสุด 64030073 22/03/2564
352 วัสดุไฟฟา้ 32,109                 32,109           เฉพาะเจาะจง ปิยพรก่อสร้าง 32,109           ปิยพรก่อสร้าง 32,109           ราคาต  าสุด 64030074 31/03/2564
353 วัสดุก่อสร้าง 71,457                 71,457           เฉพาะเจาะจง  ปิยพรก่อสร้าง 71,457            ปิยพรก่อสร้าง 71,457           ราคาต  าสุด 64030058 10/03/2564
354 วัสดุก่อสร้าง 98,859                 98,859           เฉพาะเจาะจง  หลักเพชร 98,859            หลักเพชร 98,859           ราคาต  าสุด 64030059 10/03/2564
355 วัสดุก่อสร้าง 15,408                 15,408           เฉพาะเจาะจง  กุนที 15,408            กุนที 15,408           ราคาต  าสุด 64030060 10/03/2564
356 วัสดุก่อสร้าง 19,615                 19,615           เฉพาะเจาะจง  ปิยพรก่อสร้าง 19,615            ปิยพรก่อสร้าง 19,615           ราคาต  าสุด 64030061 16/03/2564
357 วัสดุก่อสร้าง 27,600                 27,600           เฉพาะเจาะจง  TTSP 27,600            TTSP 27,600           ราคาต  าสุด 64030062 16/03/2564
358 วัสดุก่อสร้าง 89,135.00             89,135.00       เฉพาะเจาะจง  หลักเพชร 89,135.00        หลักเพชร 89,135.00       ราคาต  าสุด 64030063 22/05/2564
359 วัสดุก่อสร้าง 95,250.00             95,250.00       วัสดุก่อสร้าง  หลักเพชร 95,250.00        หลักเพชร 95,250.00       ราคาต  าสุด 64030064 22/05/2564
360 วัสดุก่อสร้าง 5,169                   5,169             วัสดุก่อสร้าง  ปิยพรก่อสร้าง 5,169              ปิยพรก่อสร้าง 5,169             ราคาต  าสุด 64030065 22/05/2564
361 วัสดุก่อสร้าง 65,825                 65,825           วัสดุก่อสร้าง  หลักเพชร 65,825            หลักเพชร 65,825           ราคาต  าสุด 64030066 31/05/2564
362 วัสดุก่อสร้าง 67,500                 67,500           วัสดุก่อสร้าง  TTSP 67,500            TTSP 67,500           ราคาต  าสุด 64030067 31/05/2564
363 วัสดุก่อสร้าง 43,125.00             43,125.00       วัสดุก่อสร้าง  TTSP 43,125.00        TTSP 43,125.00       ราคาต  าสุด 64030068 31/05/2564
364 วัสดุส านักงาน 4,410.00               4,410.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรศีล 4,410.00         หจก.อักษรศีล 4,410.00         ราคาต  าสุด PO6403097   12/03/64
365 วัสดุส านักงาน 2,040.00               2,040.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 2 2,040.00         ร้าน ถาวรกิจ 2 2,040.00         ราคาต  าสุด PO6403099   19/03/64
366 วัสดุส านักงาน 3,000.00               3,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 2 3,000.00         ร้าน ถาวรกิจ 2 3,000.00         ราคาต  าสุด PO6403100   19/03/64
367 วัสดุส านักงาน 3,360.00               3,360.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 2 3,360.00         ร้าน ถาวรกิจ 2 3,360.00         ราคาต  าสุด PO6403101   19/03/64
368 วัสดุส านักงาน 38,000.00             38,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐการพมิพ์ 38,000.00       ร้านประเสริฐการพมิพ์ 38,000.00       ราคาต  าสุด PO6403102   19/03/64
369 วัสดุส านักงาน 44,480.00             44,480.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรศีล 44,480.00       หจก.อักษรศีล 44,480.00       ราคาต  าสุด PO6403104  29/03/64
370 วัสดุส านักงาน 23,754.00             23,754.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอนต้ีไฟร์ อินดัสตรี 23,754.00       บ.แอนต้ีไฟร์ อินดัสตรี 23,754.00       ราคาต  าสุด PO6403105   29/03/64
371 วัสดุส านักงาน 33,170.00             33,170.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอนต้ีไฟร์ อินดัสตรี 33,170.00       บ.แอนต้ีไฟร์ อินดัสตรี 33,170.00       ราคาต  าสุด PO6403106   29/03/64
372 วัสดุงานบ้านฯ 250.00                 250.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง 250.00           ร้าน เฮง เฮง เฮง 250.00           ราคาต  าสุด P36403110  12/03/64
373 วัสดุงานบ้านฯ 1,900.00               1,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมดานิยม 1,900.00         ร้านธรรมดานิยม 1,900.00         ราคาต  าสุด P36403111  12/03/64
374 วัสดุงานบ้านฯ 89,700.00             89,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เบสท์อินเตอร์ฯ 89,700.00       บริษทั เบสท์อินเตอร์ฯ 89,700.00       ราคาต  าสุด P36403112  12/03/64
375 วัสดุงานบ้านฯ 8,160.00               8,160.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง 8,160.00         ร้าน เฮง เฮง เฮง 8,160.00         ราคาต  าสุด P36403113  12/03/64
376 วัสดุงานบ้านฯ 40,500.08             40,500.08       เฉพาะเจาะจง บริษทั บรรจุภณัฑ์ฯ 40,500.08       บริษทั บรรจุภณัฑ์ฯ 40,500.08       ราคาต  าสุด P36403117  17/03/64
377 วัสดุงานบ้านฯ 9,000.00               9,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฟูโ่หย่ว 9,000.00         ร้านฟูโ่หย่ว 9,000.00         ราคาต  าสุด P36403119  19/03/64
378 วัสดุงานบ้านฯ 4,500.00               4,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเป๋าดีไซน์ 4,500.00         ร้านเป๋าดีไซน์ 4,500.00         ราคาต  าสุด P36403120  19/03/64
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379 วัสดุงานบ้านฯ 13,000.50             13,000.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.วาย 13,000.50       บริษทั เค.วาย 13,000.50       ราคาต  าสุด P36403121  19/03/64
380 วัสดุงานบ้านฯ 13,482.00             13,482.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั 3เอ อินสทรูเม้นท์ 13,482.00       บริษทั 3เอ อินสทรูเม้นท์ 13,482.00       ราคาต  าสุด P36403122  29/03/64
381 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก) 8,120.00               8,120.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จอมบึงฯ 8,120.00         บริษทั จอมบึงฯ 8,120.00         ราคาต  าสุด P764030030  05/03/64
382 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก) 4,350.00               4,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จอมบึงฯ 4,350.00         บริษทั จอมบึงฯ 4,350.00         ราคาต  าสุด P764030031  05/03/64
383 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก) 4,350.00               4,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จอมบึงฯ 4,350.00         บริษทั จอมบึงฯ 4,350.00         ราคาต  าสุด P764030032  05/03/64
384 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก) 49,750.00             49,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร์ทคอมฯ 49,750.00       บริษทั สมาร์ทคอมฯ 49,750.00       ราคาต  าสุด P764030033  05/03/64
385 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก) 7,000.00               7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จอมบึงฯ 7,000.00         บริษทั จอมบึงฯ 7,000.00         ราคาต  าสุด P764030034  29/03/64
386 วัสดุเครื แงแต่งกาย 39,690.00             39,690.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พ.ีเอส การ์เม้นท์ 39,690.00       บ.เอส.พ.ีเอส การ์เม้นท์ 39,690.00       ราคาต  าสุด P6403013  05/03/64
387 วัสดุเครื แงแต่งกาย 8,100.00               8,100.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุนันทา 8,100.00         ร้านสุนันทา 8,100.00         ราคาต  าสุด P6403015  29/03/64
388 วัสดุเครื แงแต่งกาย 34,035.00             34,035.00       เฉพาะเจาะจง ร้านชินวัฒนา 34,035.00       ร้านชินวัฒนา 34,035.00       ราคาต  าสุด P6403016  29/03/64
389 วัสดุเครื แงแต่งกาย 3,185.00               3,185.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชินวัฒนา 3,185.00         ร้านชินวัฒนา 3,185.00         ราคาต  าสุด P6403017  29/03/64
390 วัสดุแผนไทยฯ 96,600.00             96,600.00       เฉพาะเจาะจง นางฤทัย  หุน่ดี 96,600.00       นางฤทัย  หุน่ดี 96,600.00       ราคาต  าสุด Pท6403003  08/03/64
391 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 400.00                 400.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรงชายแก๊ส 400.00           ร้าน ทรงชายแก๊ส 400.00           ราคาต  าสุด PB640300024 02/03/64
392 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 90,000.00             90,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค ปิโตรเลียม 90,000.00       หจก.ซี.เค ปิโตรเลียม 90,000.00       ราคาต  าสุด PB640300025 17/03/64
393 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 90,000.00             90,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค ปิโตรเลียม 90,000.00       หจก.ซี.เค ปิโตรเลียม 90,000.00       ราคาต  าสุด PB640300026 22/03/64
394 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 35,000.00             35,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรงชายแก๊ส 35,000.00       ร้าน ทรงชายแก๊ส 35,000.00       ราคาต  าสุด PB640300027 23/03/64
395 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 90,000.00             90,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค ปิโตรเลียม 90,000.00       หจก.ซี.เค ปิโตรเลียม 90,000.00       ราคาต  าสุด PB640300028 23/03/64
396 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 90,000.00             90,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย 90,000.00       หจก.พลับพลาชัย 90,000.00       ราคาต  าสุด PB64030017 25/03/64
397 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 90,000.00             90,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย 90,000.00       หจก.พลับพลาชัย 90,000.00       ราคาต  าสุด PB64030018 25/03/64
398 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 2,820.00               2,820.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย 2,820.00         หจก.พลับพลาชัย 2,820.00         ราคาต  าสุด PB64030019 25/03/64
399 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 20,000.00             20,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย 20,000.00       หจก.พลับพลาชัย 20,000.00       ราคาต  าสุด PB64030027 25/03/64
400 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 90,000.00             90,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย 90,000.00       หจก.พลับพลาชัย 90,000.00       ราคาต  าสุด PB64030028 25/03/64
401 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 20,000.00             20,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย 20,000.00       หจก.พลับพลาชัย 20,000.00       ราคาต  าสุด PB6403006 25/03/64
402 วัสดุโครงการ 4,350.00               4,350.00         เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2 4,350.00         ร้านถาวรกิจ 2 4,350.00         ราคาต  าสุด PY64030154 24/03/64
403 อาหารทางการแพทย์ 16,500.00             16,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 16,500.00       บ.DKSH 16,500.00       ราคาต  าสุด Pด64030030 8/03/2564
404 ข้าวสาร 38,220.00             38,220.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพนุตา  มานะกิจสมบรูณ์ 38,220.00       นางสาวพนุตา  มานะกิจสมบรูณ์ 38,220.00       ราคาต  าสุด Pz64030025 ๘ มี.ค. ๖๔
405 ผัก ผลไม้ GAP 272,136.50           272,136.50     เฉพาะเจาะจง นายณัฐกิจ บัวบุญเลิศ 272,136.50     นายณัฐกิจ บัวบุญเลิศ 272,136.50     ราคาต  าสุด Pz64030027 ๓๑ มี.ค. ๖๔
406 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,440.00               1,440.00         เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 1,440.00         ร้านถาวรกิจ 1,440.00         ราคาต  าสุด P36403097 2/03/2564
407 วัสดุงานบ้านงานครัว 39,260.00             39,260.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นซี ซัพพลาย 39,260.00       บ.เอ็นซี ซัพพลาย 39,260.00       ราคาต  าสุด P36403098 2/03/2564
408 วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000.00             70,000.00       เฉพาะเจาะจง แสงเจริญเวชภณัฑ์ 70,000.00       แสงเจริญเวชภณัฑ์ 70,000.00       ราคาต  าสุด P36403099 2/03/2564
409 วัสดุงานบ้านงานครัว 17,160.00             17,160.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น ไอ เอ็น 17,160.00       บ.เอ็น ไอ เอ็น 17,160.00       ราคาต  าสุด P36403100 2/03/2564
410 วัสดุงานบ้านงานครัว 43,200.00             43,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปณิชา 43,200.00       ร้านปณิชา 43,200.00       ราคาต  าสุด P36403101 2/03/2564
411 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,501.60               9,501.60         เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒนา 9,501.60         ร้านทวีวัฒนา 9,501.60         ราคาต  าสุด P36403102 2/03/2564
412 วัสดุงานบ้านงานครัว 30,720.00             30,720.00       เฉพาะเจาะจง แต้เซ่งเฮง 30,720.00       แต้เซ่งเฮง 30,720.00       ราคาต  าสุด P36403103 2/03/2564
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413 วัสดุงานบ้านงานครัว 48,496.00             48,496.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเฮง เฮง เฮง 48,496.00       ร้านเฮง เฮง เฮง 48,496.00       ราคาต  าสุด P36403105 2/03/2564
414 วัสดุงานบ้านงานครัว 84,535.00             84,535.00       เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค 84,535.00       บ.แบล็ค แบค แพค 84,535.00       ราคาต  าสุด P36403106 2/03/2564
415 วัสดุงานบ้านงานครัว 67,230.00             67,230.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเฮง เฮง เฮง 67,230.00       ร้านเฮง เฮง เฮง 67,230.00       ราคาต  าสุด P36403107 3/04/2564
416 วัสดุงานบ้านงานครัว 83,250.00             83,250.00       เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค 83,250.00       บ.แบล็ค แบค แพค 83,250.00       ราคาต  าสุด P36403108 3/04/2564
417 วัสดุงานบ้านงานครัว 51,025.00             51,025.00       เฉพาะเจาะจง บ.พงษ ์ไพบูลย์ 51,025.00       บ.พงษ ์ไพบูลย์ 51,025.00       ราคาต  าสุด P36403114 12/03/2564
418 วัสดุงานบ้านงานครัว 51,025.00             51,025.00       เฉพาะเจาะจง บ.พงษ ์ไพบูลย์ 51,025.00       บ.พงษ ์ไพบูลย์ 51,025.00       ราคาต  าสุด P36403115 12/03/2564
419 วัสดุส านักงาน 81,200.00             81,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.โม เดอร์น 81,200.00       บ.โม เดอร์น 81,200.00       ราคาต  าสุด 6403090 1/03/2564
420 วัสดุส านักงาน 89,400.00             89,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.โม เดอร์น 89,400.00       บ.โม เดอร์น 89,400.00       ราคาต  าสุด 6403091 2/03/2564
421 วัสดุส านักงาน 77,000.00             77,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.โม เดอร์น 77,000.00       บ.โม เดอร์น 77,000.00       ราคาต  าสุด 6403092 3/03/2564
422 วัสดุส านักงาน 20,865.00             20,865.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก็อปปี้ 20,865.00       ร้าน เอ เอส ก็อปปี้ 20,865.00       ราคาต  าสุด 6403093 3/03/2564
423 วัสดุส านักงาน 27,300.00             27,300.00       เฉพาะเจาะจง บ.โตมี 27,300.00       บ.โตมี 27,300.00       ราคาต  าสุด 6403094 3/03/2564
424 วัสดุส านักงาน 83,862.00             83,862.00       เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 83,862.00       ร้านถาวรกิจ 83,862.00       ราคาต  าสุด 6403095 3/03/2564
425 วัสดุส านักงาน 66,809.00             66,809.00       เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 66,809.00       ร้านถาวรกิจ 66,809.00       ราคาต  าสุด 6403098 3/03/2564
426 วัสดุส านักงาน 67,325.40             67,325.40       เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 67,325.40       ร้านถาวรกิจ 67,325.40       ราคาต  าสุด 6403107 15/03/2564
427 วัสดุส านักงาน 24,000.00             24,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.โตมี 24,000.00       บ.โตมี 24,000.00       ราคาต  าสุด 6403108 30/03/2564
428 ครุภณัฑ์การแพทย์ 535,000.00 535,000.00 e-bidding บ.ดีเคเอสเอช 535,000.00 บ.ดีเคเอสเอช 535,000.00 ราคาต  าสุด 48/2564 5/3/2564
429 ครุภณัฑ์ทั วไป 958,000.00 958,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เคแอนเค อินเตอร์เทรด 958,000.00 บ.เคแอนเค อินเตอร์เทรด 958,000.00 ราคาต  าสุด 50/2564 10/3/2564
430 ครุภณัฑ์ทั วไป 88,120.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 88,120.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 88,120.00 ราคาต  าสุด Pณ64030144 23/3/2564
431 ครุภณัฑ์ทั วไป 32,400.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนานิตย์แอร์ 32,400.00 ร้านธนานิตย์แอร์ 32,400.00 ราคาต  าสุด PJ64030145 23/3/2564
432 ครุภณัฑ์ทั วไป 51,650.00 51,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟ 51,650.00 บ.คอมพาสซอฟ 51,650.00 ราคาต  าสุด Pจ64030146 23/3/2564
433 ครุภณัฑ์ทั วไป 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชายเคหะภณัฑ์ 11,600.00 หสม.ทรงชายเคหะภณัฑ์ 11,600.00 ราคาต  าสุด Pณ64030153 29/3/2564
434 ครุภณัฑ์ทั วไป 834.60 834.60 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์ 834.60 ร้านทวีวัฒน์ 834.60 ราคาต  าสุด Pณ64030154 29/3/2564
435 ครุภณัฑ์ทั วไป 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟ 74,900.00 บ.คอมพาสซอฟ 74,900.00 ราคาต  าสุด Pจ64030155 29/3/2564
436 ซ่อมรถยนต์ 1,200.00               1,200.00         เฉพาะเจาะจง ป.สุวรรณ์ เซอร์วิส 1,200.00         ป.สุวรรณ์ เซอร์วิส 1,200.00         ราคาต  าสุด Pผ64031076 2/03/2564
437 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 9,500.00               9,500.00         เฉพาะเจาะจง คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์ 9,500.00         คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์ 9,500.00         ราคาต  าสุด Pฏ64031077 2/3/2564
438 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 70,780.50             70,780.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน 

จ ากัด
70,780.50       บริษทั ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน 

จ ากัด
70,780.50       ราคาต  าสุด Pฝ64031078 2/3/2564

439 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 87,847.00             87,847.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ยู ดี เทค เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด 87,847.00       บริษทั ยู ดี เทค เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด 87,847.00       ราคาต  าสุด Pฝ64031079 2/3/2564
440 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 16,200.00             16,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เก้ากุมภา จ ากัด 16,200.00       บริษทั เก้ากุมภา จ ากัด 16,200.00       ราคาต  าสุด Pฏ64031080 2/3/2564
441 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 61,525.00             61,525.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด
61,525.00       บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด
61,525.00       ราคาต  าสุด Pป64031083 2/3/2564

442 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 1,605.00               1,605.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด กิตติศักด์ิการไฟฟา้ 1,605.00         หา้งหุน้ส่วนจ ากัด กิตติศักด์ิการไฟฟา้ 1,605.00         ราคาต  าสุด Pฏ64031233 23/3/2564
443 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 23,433.00             23,433.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด
23,433.00       บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด
23,433.00       ราคาต  าสุด Pฏ64031220 29/3/2564
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444 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 56,843.75             56,843.75       เฉพาะเจาะจง บริษทั จีเนียส พาร์ท (2014) จ ากัด 56,843.75       บริษทั จีเนียส พาร์ท (2014) จ ากัด 56,843.75       ราคาต  าสุด Pฏ64031234 23/3/2564
445 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 72,867.00             72,867.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทวีทรัพย์ แอร์ 72,867.00       หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทวีทรัพย์ แอร์ 72,867.00       ราคาต  าสุด Pป64031237 23/3/2564
446 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 2,200.00               2,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พนิิจยนต์ โดยนายพนิิจ อนันตชินะ 2,200.00         ร้าน พนิิจยนต์ โดยนายพนิิจ อนันตชินะ 2,200.00         ราคาต  าสุด Pฏ64031265 26/3/2564

447 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 4,800.00               4,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส 4,800.00         ร้าน ธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส 4,800.00         ราคาต  าสุด Pฏ64031266 24/3/2564
448 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 36,166.00             36,166.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ยู ดี เทค เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด 36,166.00       บริษทั ยู ดี เทค เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด 36,166.00       ราคาต  าสุด Pฝ64031267 24/3/2564
449 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 22,600.00             22,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส 22,600.00       ร้าน ธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส 22,600.00       ราคาต  าสุด Pป64031268 24/3/2564
450 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 32,207.00             32,207.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทวีทรัพย์ แอร์ 32,207.00       หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทวีทรัพย์ แอร์ 32,207.00       ราคาต  าสุด Pป64031269 26/3/2564
451 ซ่อมรถยนต์ 5,923.52               5,923.52         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์ จ ากัด 5,923.52         บริษทั สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์ จ ากัด 5,923.52         ราคาต  าสุด Pผ64031222 19/3/2564

452 ซ่อมรถยนต์ 5,350.00               5,350.00         เฉพาะเจาะจง ส.เทคนิค แอร์ โดยนางเสาวลักษณ์ 
บรรจงเกษม

5,350.00         ส.เทคนิค แอร์ โดยนางเสาวลักษณ์ 
บรรจงเกษม

5,350.00         ราคาต  าสุด Pผ64031291 31/3/2564

453 ซ่อมรถยนต์ 2,089.71               2,089.71         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์ จ ากัด 2,089.71         บริษทั สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์ จ ากัด 2,089.71         ราคาต  าสุด Pผ64031292 31/3/2564

454 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 96,050.00             96,050.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส 96,050.00       ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส 96,050.00       ราคาต  าสุด P$64030071 2-มี.ค.-64
455 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 32,182.40             32,182.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง 32,182.40       บริษทั น าวิวัฒน์การช่าง 32,182.40       ราคาต  าสุด P$64030072 19-มี.ค.-64
456 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 2,455.65               2,455.65         เฉพาะเจาะจง บริษทั นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) 2,455.65         บริษทั นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) 2,455.65         ราคาต  าสุด P$64030073 19-มี.ค.-64
457 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 15,408.00             15,408.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 

จ ากัด
15,408.00       บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 

จ ากัด
15,408.00       ราคาต  าสุด P$64030074 19-มี.ค.-64

458 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 6,955.00               6,955.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด 6,955.00         บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด 6,955.00         ราคาต  าสุด P$64030075 19-มี.ค.-64
459 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 29,600.00             29,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม แอล เทคโนโลยี จ ากัด 29,600.00       บริษทั เอ็ม แอล เทคโนโลยี จ ากัด 29,600.00       ราคาต  าสุด P$64030076 19-มี.ค.-64
460 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 28,000.00             28,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โปรแคร์ เมดิคอล จ ากัด 28,000.00       บริษทั โปรแคร์ เมดิคอล จ ากัด 28,000.00       ราคาต  าสุด P$64030077 19-มี.ค.-64
461 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 495,000.00           495,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด 495,000.00     บริษทั โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด 495,000.00     ราคาต  าสุด 87/2564 25-มี.ค.-64
462 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 450,000.00           450,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทย เอ็นโดสโคป เซอร์วิส 450,000.00     บริษทั ไทย เอ็นโดสโคป เซอร์วิส 450,000.00     ราคาต  าสุด 84/2564 12-มี.ค.-64
463 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 110,250.00           110,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 110,250.00     บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 110,250.00     ราคาต  าสุด 86/2564 24-มี.ค.-64
464 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม 94,100.00             94,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด 94,100.00       บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด 94,100.00       ราคาต  าสุด Pธ64030058 19-มี.ค.-64
465 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม 9,600.00               9,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั คลีน&เฟรช ไอเดีย จ ากัด 9,600.00         บริษทั คลีน&เฟรช ไอเดีย จ ากัด 9,600.00         ราคาต  าสุด Pธ64030059 19-มี.ค.-64
466 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม 13,803.00             13,803.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 13,803.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 13,803.00       ราคาต  าสุด Pธ64030060 19-มี.ค.-64

467 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม 96,400.00             96,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส 96,400.00       ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส 96,400.00       ราคาต  าสุด Pธ64030061 19-มี.ค.-64
468 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม 2,724.22               2,724.22         เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวีวัฒน์ 2,724.22         ร้าน ทวีวัฒน์ 2,724.22         ราคาต  าสุด Pธ64030062 29-มี.ค.-64
469 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม 60,000.00             60,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด 60,000.00       บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด 60,000.00       ราคาต  าสุด Pธ64030063 29-มี.ค.-64
470 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม 7,400.00               7,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อาทิตย์ ครุภณัฑ์การแพทย์ จ ากัด 7,400.00         บริษทั อาทิตย์ ครุภณัฑ์การแพทย์ จ ากัด 7,400.00         ราคาต  าสุด Pธ64030064 29-มี.ค.-64
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471 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม 68,560.00             68,560.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส 68,560.00       ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส 68,560.00       ราคาต  าสุด Pธ64030065 29-มี.ค.-64
บริษทั สกายฟวิชั นเทคโนโลยี จ ากัด      219,885.00
วัน แมน เซอร์วิส      234,116.00
บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)      247,705.00
บริษทั ซี-พลัส จ ากัด    3,980,400.00
บริษทั พษิณุโลกไอทีซิต้ี จ ากัด 3,994,845.00   

474 บ ารุงรักษาระบบน้ า RO 72,760.00             72,760.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์เทคโนโลยีอัลเทอเนอทีฟ 
จ ากัด

72,760.00       บ.แอดวานซ์เทคโนโลยีอัลเทอณเนอทีฟ
 จ ากัด

72,760.00       ราคาต  าสุด Pบ6403024 5/3/2564

475 จ้างบ ารุงรักษาครุภณัฑ์
การแพทย์ จ านวน 3 
รายการ

4,690,000.00         4,690,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมีย บิสสิเนส จ ากัด 4,690,000.00   บ.พรีเมีย บิสสิเนส จ ากัด 4,690,000.00   ราคาต  าสุด 80/2564 9/3/2564

476 จ้างบ ารุงรักษาครุภณัฑ์
การแพทย์ จ านวน 3 
รายการ

60,000.00             60,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.อินโนเทค เวอร์จิคอล จ ากัด 60,000.00       บ.อินโนเทค เวอร์จิคอล จ ากัด 60,000.00       ราคาต  าสุด Pบ6403026 16/3/2564

477 จ้างบ ารุงรักษาเครื องนึ ง
ฆ่าเชือ้

85,600.00             85,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์เทคโนโลยีอัลเทอเนอทีฟ 
จ ากัด

85,600.00       บ.แอดวานซ์เทคโนโลยีอัลเทอเนอทีฟ 
จ ากัด

85,600.00       ราคาต  าสุด Pบ6403026 25/3/2564

478 บ ารุงรักษาระบบน้ า RO 89,950.00             89,950.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์เทคโนโลยีอัลเทอเนอทีฟ 
จ ากัด

89,950.00       บ.แอดวานซ์เทคโนโลยีอัลเทอเนอทีฟ 
จ ากัด

89,950.00       ราคาต  าสุด Pบ6403027 25/3/2564

479 จ้างบ ารุงรักษาอัลลตร้า
ซาวนด์

98,000.00             98,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.บีเอสเมดิคอล จ ากัด 98,000.00       บ.บีเอสเมดิคอล จ ากัด 98,000.00       ราคาต  าสุด Pบ6403028 25/3/2564

480 จ้างบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
ระบบน้ าบริสุท

76,000.00             76,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.วอเทค จ ากัด 76,000.00       บ.วอเทค จ ากัด 76,000.00       ราคาต  าสุด Pบ6404029 31/3/2564

481 จ้างบ ารุงรักษาENDURA 194,250.00           194,250.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟลิิปส์ประเทศไทย 194,250.00     บ.ฟลิิปส์ประเทศไทย 194,250.00     ราคาต  าสุด 83/2564 11/3/2564
482 จ้างบ ารุงรักษา

เครื องตรวจสวนหวัใจ
2,430,000.00         2,430,000.00   e-bidding บ.ซีเอ็มซี ไบโอเท็กจ ากัด 2,430,000.00   บ.ซีเอ็มซี ไบโอเท็กจ ากัด 2,430,000.00   ราคาต  าสุด 88/2564 29/3/2564

483 จ้างสอบเทียบครุภณัฑ์
การแพทย์

34,668.00             34,668.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดอกเตอร์คาริเบชั นจ ากัด 34,668.00       บ.ดอกเตอร์คาริเบชั นจ ากัด 34,668.00       ราคาต  าสุด Pข6403003 25/3/2564

484 จ้างสอบเทียบครุภณัฑ์
การแพทย์

35,000.00             35,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมกกะฟลิ จ ากัด 35,000.00       บ.เมกกะฟลิ จ ากัด 34,668.00       ราคาต  าสุด Pข6403004 25/3/2564

485 จ้างเช่ารถยนต์ 2,700.00               2,700.00         เฉพาะเจาะจง นางนัทธมน ชุติมาธิกุล 2,700.00         นางนัทธมน ชุติมาธิกุล 2,700.00         ราคาต  าสุด P264031202 17/3/2564
486 จ้างเช่ารถยนต์ 2,900.00               2,900.00         เฉพาะเจาะจง นางนัทธมน ชุติมาธิกุล 2,900.00         นางนัทธมน ชุติมาธิกุล 2,900.00         ราคาต  าสุด P264031203 17/3/2564
487 จ้างเช่ารถยนต์ 2,900.00               2,900.00         เฉพาะเจาะจง นางนัทธมน ชุติมาธิกุล 2,900.00         นางนัทธมน ชุติมาธิกุล 2,900.00         ราคาต  าสุด P264031217 18/3/2564
488 จ้างเช่ารถยนต์ 2,700.00               2,700.00         เฉพาะเจาะจง นางนัทธมน ชุติมาธิกุล 2,700.00         นางนัทธมน ชุติมาธิกุล 2,700.00         ราคาต  าสุด P264031218 18/3/2564
489 จ้างเช่ารถยนต์ 2,900.00               2,900.00         เฉพาะเจาะจง นางนัทธมน ชุติมาธิกุล 2,900.00         นางนัทธมน ชุติมาธิกุล 2,900.00         ราคาต  าสุด P264031221 19/3/2564

   3,980,400.00บริษทั ซี-พลัส จ ากัดจ้างเหมาบริการระบบ
คอมพวิเตอร์แม่ข่าย 
จ านวน 1 งาน

จ้างเหมาระบบป้องกันภยั
คุกคามทางด้านไซเบอร์ 
จ านวน 1 งาน

10 มีนาคม 256481/2564ราคาต  าสุด     219,885.00บริษทั สกายฟวิชั นเทคโนโลยี จ ากัดเฉพาะเจาะจง219,885           220,000.00

11 มีนาคม 256482/2564ราคาต  าสุด473

472

e-bidding   3,968,000.00         4,000,000.00
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490 จ้างขนย้ายเครื องจักร 35,000.00             35,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.888 35,000.00       บ.888 35,000.00       ราคาต  าสุด P264031073 2/3/2564
491 จ้างท าตรายาง 400.00                 400.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอาษร 400.00           ร้านอาษร 400.00           ราคาต  าสุด P264031074 2/3/2564
492 จ้างถ่ายเอกสาร 1,050.00               1,050.00         เฉพาะเจาะจง บงกช 1,050.00         บงกช 1,050.00         ราคาต  าสุด P264031075 2/3/2564
493 จ้างถ่ายเอกสาร 300.00                 300.00           เฉพาะเจาะจง บงกช 300.00           บงกช 300.00           ราคาต  าสุด P264031137 8/3/2564
494 จ้างท าตรายาง 6,080.00               6,080.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอาษร 6,080.00         ร้านอาษร 6,080.00         ราคาต  าสุด P264031138 8/3/2564
495 จ้างท าตรายาง 2,060.00               2,060.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอาษร 2,060.00         ร้านอาษร 2,060.00         ราคาต  าสุด P264031139 8/3/2564
496 จ้างท าตรายาง 1,660.00               1,660.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอาษร 1,660.00         ร้านอาษร 1,660.00         ราคาต  าสุด P264031140 8/3/2564
497 จ้างท าป้ายไวนิล 2,500.00               2,500.00         เฉพาะเจาะจง เอ.เอส ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ 2,500.00         เอ.เอส ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ 2,500.00         ราคาต  าสุด P264031141 8/3/2564
498 จ้างเหมาเครื องจักร 35,000.00             35,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.888 35,000.00       บ.888 35,000.00       ราคาต  าสุด P264031142 8/3/2564
499 จ้างปรับปรุงหอ้งพกั

แพทย์ อาคารเจ้าฟา้ฯ ชัน้
 2

122,500.00           122,500.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด โชคชัย คอร์เปอเรชั น 122,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด โชคชัย คอร์เปอเรชั น 122,000.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

78/2564 1 มีนาคม 2564

500 จ้างซ่อมแซมพืน้หอ้งน้ า 
หอ้งพเิศษ 210, 211 
กุมาร 1 ชัน้ 2 อาคารเจ้า
ฟา้ฯ

11,000.00             11,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 10,700.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง 10,700.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

Pก64031169 10 มีนาคม 2564

501 จ้างซ่อมแซมท่อน้ า
โสโครก อายุรกรรมชาย 2
 ชัน้ 5 อาคารเจ้าฟา้ฯ

13,900.00             13,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 12,840.00       ร้านปิยพรก่อสร้าง 12,840.00       ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

Pก64031170 10 มีนาคม 2564

502 จ้างติดต้ังปัม๊น้ าประปา 
อาคารพกัแพทย์ 6 ชัน้ 4

26,200.00             26,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 21,400.00       ร้านปิยพรก่อสร้าง 21,400.00       ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

Pก64031171 10 มีนาคม 2564

503 จ้างจัดท ารางระบาย
น้ าฝนอาคารและส านักงาน

72,700.00             72,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชร 
คอนสตรัคชั น จ ากัด

70,000.00 บริษทั หลักเพชร 
คอนสตรัคชั น จ ากัด

70,000.00       ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

Pก64031172 10 มีนาคม 2564

504 จ้างจัดท าถังดักฝุ่นซักฟอก
, ต่อท่อสุขาชั วคราว, 
จัดท าเคาน์เตอร์หอ้ง
ตรวจการได้ยิน

86,800.00             86,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชร 
คอนสตรัคชั น จ ากัด

85,000.00       บริษทั หลักเพชร 
คอนสตรัคชั น จ ากัด

85,000.00       ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

Pก64031173 10 มีนาคม 2564

505 จ้างปรับปรุงหอ้ง
ส านักงานหวัหน้าช่าง
อุปกรณ์ทางการแพทย์

121,000.00           121,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชร 
คอนสตรัคชั น จ ากัด

99,000.00       บริษทั หลักเพชร 
คอนสตรัคชั น จ ากัด

99,000.00       ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

Pก64031174 10 มีนาคม 2564



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

506 จ้างซ่อมผนังท ากันซึม
อาคารพกัแพทย์ 3 และ
ซ่อมแซมพืน้ทางลาด
ด้านหน้าตึกสงฆ์

84,500.00             84,500.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอ.เอส.บิวด้ิง 82,000.00       หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอ.เอส.บิวด้ิง 82,000.00       ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

Pก64031175 10 มีนาคม 2564

507  จ้างซ่อมแซมพืน้ งานน้ า
เสีย และพน่สีเตียงผู้ป่วย 
กุมาร 1

98,400.00             98,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชร 
คอนสตรัคชั น จ ากัด

95,000.00       บริษทั หลักเพชร 
คอนสตรัคชั น จ ากัด

95,000.00       ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

Pก64031176 10 มีนาคม 2564

508 จ้างปูกระเบือ้งพืน้ หอ
ผู้ป่วยจิตเวช

116,100.00           116,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชร 
คอนสตรัคชั น จ ากัด

99,000.00       บริษทั หลักเพชร 
คอนสตรัคชั น จ ากัด

99,000.00       ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

Pก64031177 10 มีนาคม 2564

509 จ้างจัดท ารางระบายน้ าฝน
 งานยานพาหนะ และ
จัดท ารางระบายน้ า คสล.
 บ้านพกัผู้อ านวยการ

97,000.00             97,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชร 
คอนสตรัคชั น จ ากัด

95,000.00       บริษทั หลักเพชร 
คอนสตรัคชั น จ ากัด

95,000.00       ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

Pก64031178 10 มีนาคม 2564

510 จ้างปรับปรุงบ้านพกั
เจ้าหน้าที  ต าบลดอนตะโก
 (นักสังคมสงเคราะห,์ นัก
รังสีการแพทย,์ นัก
โภชนาการ)

286,300.00 286,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 285,000.00     ร้านปิยพรก่อสร้าง 285,000.00     ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

85/2564 18 มีนาคม 2564

511 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 391,666.74 391,666.74 เฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความปลอดภยั เค.เอ็ม 
อินเตอร์เทค

391,666.74 บริษทั รักษาความปลอดภยั เค.เอ็ม 
อินเตอร์เทค

391,666.74 ราคาต  าสุด 93/2564 31-มี.ค.-64

512 จ้างเหมาบริการซักผ้า 353,400.00 353,400.00 เฉพาะเจาะจง หุน้ส่วนจ ากัด ไทยพฒันาร่วมธุรกิจ 353,400.00 หุน้ส่วนจ ากัด ไทยพฒันาร่วมธุรกิจ 353,400.00 ราคาต  าสุด 94/2564 31-มี.ค.-64
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