
แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

1 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           26,000.00          26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          26,000.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          26,000.00 ราคาต  าสุด PG64060724 1/6/2564

2 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 PG64060725 1/6/2564
3 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 PG64060726 1/6/2564
4 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           84,000.00          84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)

 จ ากัด
         84,000.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)

 จ ากัด
         84,000.00 ราคาต  าสุด PG64060727 1/6/2564

5 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 PG64060728 2/6/2564

6 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           63,000.00          63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด          63,000.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด          63,000.00 ราคาต  าสุด PG64060729 2/6/2564
7 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           94,759.20          94,759.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด          94,759.20 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด          94,759.20 ราคาต  าสุด PG64060730 2/6/2564
8 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           95,000.00          95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          95,000.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          95,000.00 ราคาต  าสุด PG64060731 2/6/2564
9 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           62,060.00          62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 

จ ากัด
         62,060.00 บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 

จ ากัด
         62,060.00 ราคาต  าสุด PG64060732 2/6/2564

10 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           16,500.00          16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บลูเบิร์ด 589 จ ากัด          16,500.00 บริษทั บลูเบิร์ด 589 จ ากัด          16,500.00 ราคาต  าสุด PG64060733 2/6/2564
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 PG64060734 2/6/2564
12 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           35,096.00          35,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          35,096.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          35,096.00 ราคาต  าสุด PG64060735 4/6/2564

13 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           18,500.30          18,500.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด          18,500.30 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด          18,500.30 ราคาต  าสุด PG64060736 4/6/2564
14 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           70,000.00          70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)

 จ ากัด
         70,000.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)

 จ ากัด
         70,000.00 ราคาต  าสุด PG64060737 4/6/2564

15 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           36,000.00          36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด          36,000.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด          36,000.00 ราคาต  าสุด PG64060738 4/6/2564
16 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           16,692.00          16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          16,692.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          16,692.00 ราคาต  าสุด PG64060739 4/6/2564

17 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           23,100.00          23,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด          23,100.00 บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด          23,100.00 ราคาต  าสุด PG64060740 4/6/2564

18 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           72,700.00          72,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด          72,700.00 บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด          72,700.00 ราคาต  าสุด PG64060741 4/6/2564
19 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เรียลเมด จ ากัด            3,000.00 บริษทั เรียลเมด จ ากัด            3,000.00 ราคาต  าสุด PG64060742 4/6/2564
20 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             7,900.00            7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จ ากัด            7,900.00 บริษทั ยูนิเมด จ ากัด            7,900.00 ราคาต  าสุด PG64060743 4/6/2564
21 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           35,952.00          35,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          35,952.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          35,952.00 ราคาต  าสุด PG64060744 4/6/2564

22 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 PG64060745 7/6/2564

23 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           98,000.00          98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

         98,000.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

         98,000.00 ราคาต  าสุด PG64060746 7/6/2564

รายชือ่ผู้เสนอราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
และราคาทีเ่สนอ

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่30 เดอืน มิถุนายน พ.ศ. 2564
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24 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 PG64060747 7/6/2564
25 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 PG64060748 7/6/2564
26 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           91,000.00          91,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย          91,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย          91,000.00 ราคาต  าสุด PG64060749 7/6/2564
27 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           37,500.00          37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด          37,500.00 บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด          37,500.00 ราคาต  าสุด PG64060750 7/6/2564
28 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           17,120.00          17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด          17,120.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด          17,120.00 ราคาต  าสุด PG64060751 7/6/2564
29 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           96,300.00          96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          96,300.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          96,300.00 ราคาต  าสุด PG64060752 8/6/2564

30 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           81,614.90          81,614.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด          81,614.90 บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด          81,614.90 ราคาต  าสุด PG64060753 8/6/2564
31 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           72,000.00          72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด          72,000.00 บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด          72,000.00 ราคาต  าสุด PG64060754 8/6/2564
32 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           78,805.50          78,805.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด          78,805.50 บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด          78,805.50 ราคาต  าสุด PG64060755 8/6/2564
33 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           81,200.00          81,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          81,200.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          81,200.00 ราคาต  าสุด PG64060756 8/6/2564
34 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 PG64060757 9/6/2564

35 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 PG64060758 9/6/2564
36 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           82,000.00          82,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด          82,000.00 บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด          82,000.00 ราคาต  าสุด PG64060759 9/6/2564
37 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           92,857.50          92,857.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด          92,857.50 บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด          92,857.50 ราคาต  าสุด PG64060760 9/6/2564
38 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           81,855.00          81,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          81,855.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          81,855.00 ราคาต  าสุด PG64060761 10/6/2564

39 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           40,585.00          40,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด          40,585.00 บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด          40,585.00 ราคาต  าสุด PG64060762 10/6/2564
40 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           93,560.00          93,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          93,560.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          93,560.00 ราคาต  าสุด PG64060763 10/6/2564
41 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           15,729.00          15,729.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          15,729.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          15,729.00 ราคาต  าสุด PG64060764 10/6/2564

42 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 PG64060765 14/6/2564
43 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             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 PG64060766 14/6/2564

44 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           87,740.00          87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด          87,740.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด          87,740.00 ราคาต  าสุด PG64060767 14/6/2564
45 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           95,000.00          95,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดีเวชภณัฑ์          95,000.00 ร้านสวัสดีเวชภณัฑ์          95,000.00 ราคาต  าสุด PG64060768 14/6/2564
46 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           39,000.00          39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

ประเทศไทย จ ากัด
         39,000.00 บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

ประเทศไทย จ ากัด
         39,000.00 ราคาต  าสุด PG64060769 14/6/2564

47 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           78,377.50          78,377.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          78,377.50 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          78,377.50 ราคาต  าสุด PG64060770 14/6/2564

48 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 PG64060771 17/6/2564
49 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           52,579.80          52,579.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          52,579.80 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          52,579.80 ราคาต  าสุด PG64060772 17/6/2564
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50 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 PG64060773 17/6/2564
51 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           36,000.00          36,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย          36,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย          36,000.00 ราคาต  าสุด PG64060774 17/6/2564
52 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           81,000.00          81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโร เมด จ ากัด          81,000.00 บริษทั สไปโร เมด จ ากัด          81,000.00 ราคาต  าสุด PG64060775 17/6/2564
53 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           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 PG64060776 17/6/2564

54 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 PG64060777 17/6/2564
55 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           19,000.00          19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          19,000.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          19,000.00 ราคาต  าสุด PG64060778 18/6/2564

56 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           80,506.80          80,506.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด          80,506.80 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด          80,506.80 ราคาต  าสุด PG64060779 18/6/2564
57 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 PG64060780 18/6/2564

58 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           76,000.00          76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด          76,000.00 บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด          76,000.00 ราคาต  าสุด PG64060781 18/6/2564
59 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           24,610.00          24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          24,610.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          24,610.00 ราคาต  าสุด PG64060782 18/6/2564

60 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           61,200.00          61,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด          61,200.00 บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด          61,200.00 ราคาต  าสุด PG64060783 18/6/2564
61 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           83,600.00          83,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด          83,600.00 บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด          83,600.00 ราคาต  าสุด PG64060784 18/6/2564
62 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           23,548.00          23,548.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย 

จ ากัด
         23,548.00 บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย 

จ ากัด
         23,548.00 ราคาต  าสุด PG64060785 18/6/2564

63 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           34,668.00          34,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด          34,668.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด          34,668.00 ราคาต  าสุด PG64060786 18/6/2564
64 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           26,185.00          26,185.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          26,185.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          26,185.00 ราคาต  าสุด PG64060787 18/6/2564

65 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           66,000.00          66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด          66,000.00 บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด          66,000.00 ราคาต  าสุด PG64060788 18/6/2564
66 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           12,893.50          12,893.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          12,893.50 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          12,893.50 ราคาต  าสุด PG64060789 18/6/2564
67 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             8,600.00            8,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด            8,600.00 บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด            8,600.00 ราคาต  าสุด PG64060790 18/6/2564
68 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           21,400.00          21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          21,400.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          21,400.00 ราคาต  าสุด PG64060791 18/6/2564

69 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 PG64060792 21/6/2564

70 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 PG64060793 21/6/2564
71 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 PG64060794 21/6/2564
72 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           99,510.00          99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด          99,510.00 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด          99,510.00 ราคาต  าสุด PG64060795 21/6/2564
73 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             7,980.00            7,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จ ากัด            7,980.00 บริษทั ยูนิเมด จ ากัด            7,980.00 ราคาต  าสุด PG64060796 21/6/2564
74 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           18,000.00          18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปรเคียว เมด จ ากัด          18,000.00 บริษทั โปรเคียว เมด จ ากัด          18,000.00 ราคาต  าสุด PG64060797 21/6/2564
75 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           20,300.00          20,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ ากัด          20,300.00 บริษทั อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ ากัด          20,300.00 ราคาต  าสุด PG64060798 21/6/2564
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76 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           74,472.00          74,472.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          74,472.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          74,472.00 ราคาต  าสุด PG64060799 22/6/2564

77 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           60,000.00          60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด          60,000.00 บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด          60,000.00 ราคาต  าสุด PG64060800 22/6/2564
78 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           12,600.00          12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด          12,600.00 บริษทั เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด          12,600.00 ราคาต  าสุด PG64060801 22/6/2564
79 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           24,396.00          24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          24,396.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          24,396.00 ราคาต  าสุด PG64060802 22/6/2564

80 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           82,000.00          82,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด          82,000.00 บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด          82,000.00 ราคาต  าสุด PG64060803 23/6/2564
81 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           58,047.50          58,047.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          58,047.50 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          58,047.50 ราคาต  าสุด PG64060804 23/6/2564

82 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           38,520.00          38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

         38,520.00 บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

         38,520.00 ราคาต  าสุด PG64060805 23/6/2564

83 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           98,700.00          98,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด          98,700.00 บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด          98,700.00 ราคาต  าสุด PG64060806 23/6/2564

84 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           84,000.00          84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิก้า จ ากัด          84,000.00 บริษทั เมดดิก้า จ ากัด          84,000.00 ราคาต  าสุด PG64060807 23/6/2564
85 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           93,600.00          93,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          93,600.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          93,600.00 ราคาต  าสุด PG64060808 23/6/2564
86 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           12,300.00          12,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด          12,300.00 บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด          12,300.00 ราคาต  าสุด PG64060809 23/6/2564
87 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 PG64060810 28/6/2564
88 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           61,632.00          61,632.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด          61,632.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด          61,632.00 ราคาต  าสุด PG64060811 28/6/2564
89 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 PG64060812 28/6/2564

90 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           95,000.00          95,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดีเวชภณัฑ์          95,000.00 ร้านสวัสดีเวชภณัฑ์          95,000.00 ราคาต  าสุด PG64060813 28/6/2564
91 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           39,000.00          39,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด          39,000.00  บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด          39,000.00 ราคาต  าสุด PF64060251 1/6/2564

92 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           87,500.00          87,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เรียลเมด จ ากัด          87,500.00  บริษทั เรียลเมด จ ากัด          87,500.00 ราคาต  าสุด PF64060252 2/6/2564
93 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           87,500.00          87,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เรียลเมด จ ากัด          87,500.00  บริษทั เรียลเมด จ ากัด          87,500.00 ราคาต  าสุด PF64060253 4/6/2564
94 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           26,000.00          26,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด          26,000.00  บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด          26,000.00 ราคาต  าสุด PF64060254 4/6/2564

95 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด          96,000.00  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด          96,000.00 ราคาต  าสุด PF64060255 7/6/2564

96 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           17,976.00          17,976.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด          17,976.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด          17,976.00 ราคาต  าสุด PF64060256 7/6/2564

97 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           99,000.00          99,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด          99,000.00  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด          99,000.00 ราคาต  าสุด PF64060257 9/6/2564

98 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             2,300.00            2,300.00 เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล            2,300.00  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล            2,300.00 ราคาต  าสุด PF64060258 9/6/2564
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99 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             2,568.00            2,568.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด            2,568.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด            2,568.00 ราคาต  าสุด PF64060259 15/6/2564

100 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           32,100.00          32,100.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด          32,100.00  บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด          32,100.00 ราคาต  าสุด PF64060260 15/6/2564
101 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             6,400.00            6,400.00 เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล            6,400.00  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล            6,400.00 ราคาต  าสุด PF64060261 15/6/2564
102 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           75,000.00          75,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด          75,000.00  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด          75,000.00 ราคาต  าสุด PF64060268 22/6/2564

103 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด          96,000.00  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด          96,000.00 ราคาต  าสุด PF64060269 22/6/2564

104 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด          30,000.00  บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด          30,000.00 ราคาต  าสุด PF64060270 22/6/2564
105 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด          96,000.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด          96,000.00 ราคาต  าสุด PF64060271 22/6/2564
106 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           35,310.00          35,310.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด          35,310.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด          35,310.00 ราคาต  าสุด PF64060272 22/6/2564

107 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด          30,000.00  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด          30,000.00 ราคาต  าสุด PF64060273 25/6/2564

108 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           14,832.00          14,832.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จ ากัด          14,832.00  บริษทั แอฟฟนิิเท็ค จ ากัด          14,832.00 ราคาต  าสุด PF64060274 28/6/2564
109 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           75,000.00          75,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด          75,000.00  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด          75,000.00 ราคาต  าสุด PF64060275 28/6/2564

110 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด          96,000.00  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด          96,000.00 ราคาต  าสุด PF64060276 28/6/2564

111 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก             8,140.00            8,140.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด            8,140.00  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด            8,140.00 ราคาต  าสุด PF64060262 15/6/2564
112 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก           50,035.00          50,035.00 เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต          50,035.00  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต          50,035.00 ราคาต  าสุด PF64060263 15/6/2564
113 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก             1,540.80            1,540.80 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด            1,540.80  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด            1,540.80 ราคาต  าสุด PF64060264 15/6/2564

114 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก           15,575.00          15,575.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชั นแนล 
เทรด จ ากัด

         15,575.00  บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชั นแนล 
เทรด จ ากัด

         15,575.00 ราคาต  าสุด PF64060265 22/6/2564

115 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก             9,290.00            9,290.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด            9,290.00  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด            9,290.00 ราคาต  าสุด PF64060266 22/6/2564
116 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก               900.00              900.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด              900.00  บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด              900.00 ราคาต  าสุด PF64060267 22/6/2564
117 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวนหวัใจ         900,000.00      1,150,000.00 E-Bidding  บริษทั วีว่า เมดิก้า ประเทศไทย จ ากัด      1,150,000.00  บริษทั วีว่า เมดิก้า ประเทศไทย จ ากัด      1,000,000.00 ราคาต  าสุด Pพ64060041 22/6/2564

118 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวนหวัใจ       1,844,500.00      3,045,000.00 E-Bidding  บริษทั ไพรม์เมดิคอล จ ากัด      3,045,000.00  บริษทั ไพรม์เมดิคอล จ ากัด      2,908,500.00 ราคาต  าสุด Pพ64060042 22/6/2564
119 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวนหวัใจ         840,000.00      8,860,000.00 E-Bidding  บริษทั ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด      8,860,000.00  บริษทั ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด      8,220,000.00 ราคาต  าสุด Pพ64060043 29/6/2564
120 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวนหวัใจ         610,000.00      2,440,000.00 E-Bidding  บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด      2,440,000.00  บริษทั แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด      2,440,000.00 ราคาต  าสุด Pพ64060044 29/6/2564

121 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 50,718.00 50,718.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด 50,718.00 บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด 50,718.00 ราคาต  าสุด PK64060347 1/6/2564
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122 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 82,818.00 82,818.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาชูติคอล จ ากัด 82,818.00 บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาชูติคอล จ ากัด 82,818.00 ราคาต  าสุด PK64060348 1/6/2564

123 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดนติก้า จ ากัด 57,780.00 บริษทั เดนติก้า จ ากัด 57,780.00 ราคาต  าสุด PK64060349 1/6/2564
124 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 88,596.00 88,596.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 88,596.00 บริษทั วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 88,596.00 ราคาต  าสุด PK64060350 1/6/2564

125 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 53,500.00 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 53,500.00 ราคาต  าสุด PK64060352 1/6/2564

126 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 53,500.00 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 53,500.00 ราคาต  าสุด PK64060352 1/6/2564

127 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 11,908.00 11,908.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด 11,908.00 บริษทั คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด 11,908.00 ราคาต  าสุด PK64060353 1/6/2564
128 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 3,852.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 3,852.00 ราคาต  าสุด PK64060354 1/6/2564
129 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 89,773.00 89,773.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 89,773.00 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 89,773.00 ราคาต  าสุด PK64060355 2/6/2564

130 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด 8,988.00 บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด 8,988.00 ราคาต  าสุด PK64060356 2/6/2564
131 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060357 2/6/2564
132 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060358 2/6/2564
133 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด 99,510.00 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด 99,510.00 ราคาต  าสุด PK64060360 2/6/2564
134 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060361 4/6/2564
135 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060362 4/6/2564
136 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 23,540.00 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 23,540.00 ราคาต  าสุด PK64060363 4/6/2564

137 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060364 7/6/2564
138 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060365 7/6/2564
139 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060366 8/6/2564
140 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060367 8/6/2564
141 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 432,000.00 432,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 432,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 432,000.00 ราคาต  าสุด PK64060368 9/6/2564
142 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060369 9/6/2564
143 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060370 10/6/2564
144 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060370 10/6/2564
145 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 432,000.00 432,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 432,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 432,000.00 ราคาต  าสุด PK64060371 10/6/2564
146 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 27,200.00 27,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 27,200.00 บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 27,200.00 ราคาต  าสุด PK64060373 10/6/2564

147 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 49,095.00 49,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

49,095.00 บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

49,095.00 ราคาต  าสุด PK64060374 10/6/2564
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148 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 21,350.00 21,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ ากัด 21,350.00 บริษทั ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ ากัด 21,350.00 ราคาต  าสุด PK64060375 10/6/2564

149 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 94,800.00 94,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด 94,800.00 บริษทั อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด 94,800.00 ราคาต  าสุด PK64060376 10/6/2564

150 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 24,503.00 24,503.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด 24,503.00 บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด 24,503.00 ราคาต  าสุด PK64060377 10/6/2564
151 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาชูติคอล จ ากัด 29,960.00 บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาชูติคอล จ ากัด 29,960.00 ราคาต  าสุด PK64060378 10/6/2564

152 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 8,400.00 บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 8,400.00 ราคาต  าสุด PK64060380 10/6/2564

153 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060381 14/6/2564
154 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 96,300.00 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 96,300.00 ราคาต  าสุด PK64060382 14/6/2564

155 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 33,320.00 33,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 33,320.00 บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 33,320.00 ราคาต  าสุด PK64060383 14/6/2564

156 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 11,235.00 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 11,235.00 ราคาต  าสุด PK64060384 15/6/2564

157 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 72,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 72,000.00 ราคาต  าสุด PK64060385 15/6/2564
158 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด 92,448.00 บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด 92,448.00 ราคาต  าสุด PK64060386 15/6/2564
159 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 25,800.00 25,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
25,800.00 บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
25,800.00 ราคาต  าสุด PK64060389 15/6/2564

160 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060390 15/6/2564
161 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060391 15/6/2564
162 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060392 16/6/2564
163 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060393 16/6/2564
164 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 90,479.20 90,479.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 90,479.20 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 90,479.20 ราคาต  าสุด PK64060394 17/6/2564

165 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 94,920.00 94,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 94,920.00 บริษทั พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 94,920.00 ราคาต  าสุด PK64060395 17/6/2564
166 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 40,060.80 40,060.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดนติก้า จ ากัด 40,060.80 บริษทั เดนติก้า จ ากัด 40,060.80 ราคาต  าสุด PK64060396 17/6/2564
167 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,740.00 3,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ เมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 3,740.00 บริษทั ไอ เมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 3,740.00 ราคาต  าสุด PK64060397 17/6/2564
168 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จ ากัด 16,000.00 บริษทั กิบไทย จ ากัด 16,000.00 ราคาต  าสุด PK64060398 18/6/2564
169 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 49,200.00 49,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 49,200.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 49,200.00 ราคาต  าสุด PK64060399 17/6/2564
170 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 91,485.00 91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 91,485.00 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 91,485.00 ราคาต  าสุด PK64060400 18/6/2564
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171 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 81,801.50 81,801.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาชูติคอล จ ากัด 81,801.50 บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาชูติคอล จ ากัด 81,801.50 ราคาต  าสุด PK64060401 18/6/2564

172 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด 96,300.00 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด 96,300.00 ราคาต  าสุด PK64060402 18/6/2564
173 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060403 22/6/2564
174 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060404 22/6/2564
175 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060405 23/6/2564
176 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060406 23/6/2564
177 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา ประเทศไทย 

จ ากัด
60,000.00 บริษทั ดีซีเอช ออริกา ประเทศไทย 

จ ากัด
60,000.00 ราคาต  าสุด PK64060407 23/6/2564

178 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 270,000.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) 270,000.00 บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) 270,000.00 ราคาต  าสุด PK64060408 29/6/2564
179 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 94,920.00 94,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 94,920.00 บริษทั พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 94,920.00 ราคาต  าสุด PK64060409 29/6/2564
180 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
98,000.00 บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
98,000.00 ราคาต  าสุด PK64060410 29/6/2564

181 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 99,750.00 99,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ 
จ ากัด

99,750.00 บริษทั กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ 
จ ากัด

99,750.00 ราคาต  าสุด PK64060411 29/6/2564

182 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 91,485.00 91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 91,485.00 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 91,485.00 ราคาต  าสุด PK64060412 29/6/2564

183 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 90,479.00 90,479.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 90,479.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 90,479.00 ราคาต  าสุด PK64060413 29/6/2564
184 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 35,280.00 35,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด 35,280.00 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด 35,280.00 ราคาต  าสุด PK64060414 29/6/2564
185 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 91,699.00 91,699.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด 91,699.00 บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด 91,699.00 ราคาต  าสุด PK64060415 29/6/2564
186 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 74,614.00 74,614.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 74,614.00 บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 74,614.00 ราคาต  าสุด PK64060416 29/6/2564

187 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 92,448.00 บริษทั วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 92,448.00 ราคาต  าสุด PK64060417 29/6/2564

188 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 3,103.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 3,103.00 ราคาต  าสุด PK64060418 29/6/2564
189 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,798.00 97,798.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาชูติคอล จ ากัด 97,798.00 บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาชูติคอล จ ากัด 97,798.00 ราคาต  าสุด PK64060419 29/6/2564

190 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060420 29/6/2564
191 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 50,718.00 50,718.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดนติก้า จ ากัด 50,718.00 บริษทั เดนติก้า จ ากัด 50,718.00 ราคาต  าสุด PK64060421 29/6/2564
192 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 51,480.00 51,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
51,480.00 บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
51,480.00 ราคาต  าสุด PK64060422 30/6/2564

193 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 89,238.00 89,238.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 89,238.00 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 89,238.00 ราคาต  าสุด PK64060423 30/6/2564

194 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 22,256.00 22,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 22,256.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 22,256.00 ราคาต  าสุด PK64060424 30/6/2564
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195 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060425 30/6/2564
196 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด 57,780.00 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด 57,780.00 ราคาต  าสุด PK64060426 30/6/2564
197 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64060427 30/6/2564
198 วัสดุทางการแพทย์ (กายวิภาค) 98,560.00 98,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด 98,560.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด 98,560.00 ราคาต  าสุด PF64060021 30/6/2564
199 วัสดุทางการแพทย์ OR           85,000.00          85,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          85,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          85,000.00  ราคาต  าสุด PN64060839 1/6/2564
200 วัสดุทางการแพทย์ OR           46,700.00          46,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          46,700.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          46,700.00  ราคาต  าสุด PN64060840 1/6/2564
201 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 PN64060841 1/6/2564

202 วัสดุทางการแพทย์ OR           85,000.00          85,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          85,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          85,000.00  ราคาต  าสุด PN64060842 2/6/2564
203 วัสดุทางการแพทย์ OR           41,195.00          41,195.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
         41,195.00 บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
         41,195.00  ราคาต  าสุด PN64060843 2/6/2564

204 วัสดุทางการแพทย์ OR           62,060.00          62,060.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด          62,060.00 บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด          62,060.00  ราคาต  าสุด PN64060844 2/6/2564
205 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 PN64060845 2/6/2564

206 วัสดุทางการแพทย์ OR           99,113.00          99,113.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          99,113.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          99,113.00  ราคาต  าสุด PN64060846 4/6/2564
207 วัสดุทางการแพทย์ OR           53,500.00          53,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         53,500.00 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         53,500.00  ราคาต  าสุด PN64060847 4/6/2564

208 วัสดุทางการแพทย์ OR           41,944.00          41,944.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

         41,944.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

         41,944.00  ราคาต  าสุด PN64060848 4/6/2564

209 วัสดุทางการแพทย์ OR           90,479.00          90,479.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          90,479.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          90,479.00  ราคาต  าสุด PN64060849 7/6/2564
210 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 PN64060850 7/6/2564
211 วัสดุทางการแพทย์ OR           45,540.00          45,540.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีเมด เซอร์จิคอลซัพพลาย จ ากัด          45,540.00 บ.วีเมด เซอร์จิคอลซัพพลาย จ ากัด          45,540.00  ราคาต  าสุด PN64060851 7/6/2564
212 วัสดุทางการแพทย์ OR           51,400.00          51,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอรอน เมดิคอล จ ากัด          51,400.00 บ.แอรอน เมดิคอล จ ากัด          51,400.00  ราคาต  าสุด PN64060852 7/6/2564
213 วัสดุทางการแพทย์ OR           70,620.00          70,620.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
         70,620.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
         70,620.00  ราคาต  าสุด PN64060853 7/6/2564

214 วัสดุทางการแพทย์ OR           65,923.00          65,923.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          65,923.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          65,923.00  ราคาต  าสุด PN64060854 8/6/2564
215 วัสดุทางการแพทย์ OR           39,848.00          39,848.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีเมด เซอร์จิคอลซัพพลาย จ ากัด          39,848.00 บ.วีเมด เซอร์จิคอลซัพพลาย จ ากัด          39,848.00  ราคาต  าสุด PN64060855 8/6/2564
216 วัสดุทางการแพทย์ OR           51,800.00          51,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          51,800.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          51,800.00  ราคาต  าสุด PN64060856 8/6/2564
217 วัสดุทางการแพทย์ OR           57,100.00          57,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอรอน เมดิคอล จ ากัด          57,100.00 บ.แอรอน เมดิคอล จ ากัด          57,100.00  ราคาต  าสุด PN64060857 8/6/2564
218 วัสดุทางการแพทย์ OR           70,620.00          70,620.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
         70,620.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
         70,620.00  ราคาต  าสุด PN64060858 8/6/2564

219 วัสดุทางการแพทย์ OR       1,029,340.00      1,029,340.00 e-bidding บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด      1,029,340.00 บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด      1,029,340.00  ราคาต  าสุด PN64060859 8/6/2564
220 วัสดุทางการแพทย์ OR         476,000.00        476,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        476,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        476,000.00  ราคาต  าสุด PN64060860 8/6/2564
221 วัสดุทางการแพทย์ OR           70,000.00          70,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          70,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          70,000.00  ราคาต  าสุด PN64060861 9/6/2564
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222 วัสดุทางการแพทย์ OR           98,585.52          98,585.52 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

         98,585.52 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

         98,585.52  ราคาต  าสุด PN64060862 9/6/2564

223 วัสดุทางการแพทย์ OR           95,200.00          95,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)          95,200.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)          95,200.00  ราคาต  าสุด PN64060863 9/6/2564
224 วัสดุทางการแพทย์ OR           87,000.00          87,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          87,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          87,000.00  ราคาต  าสุด PN64060864 9/6/2564
225 วัสดุทางการแพทย์ OR           13,500.00          13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูนิต้ี คอมเมอร์เชียล          13,500.00 ร้านยูนิต้ี คอมเมอร์เชียล          13,500.00  ราคาต  าสุด PN64060865 9/6/2564
226 วัสดุทางการแพทย์ OR           57,780.00          57,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.พเีอสอี เมดิคอล จ ากัด          57,780.00 บ.พเีอสอี เมดิคอล จ ากัด          57,780.00  ราคาต  าสุด PN64060866 9/6/2564
227 วัสดุทางการแพทย์ OR           70,000.00          70,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          70,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          70,000.00  ราคาต  าสุด PN64060867 10/6/2564
228 วัสดุทางการแพทย์ OR           29,000.00          29,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          29,000.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          29,000.00  ราคาต  าสุด PN64060868 10/6/2564
229 วัสดุทางการแพทย์ OR           94,510.00          94,510.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          94,510.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          94,510.00  ราคาต  าสุด PN64060869 10/6/2564
230 วัสดุทางการแพทย์ OR           86,670.00          86,670.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
         86,670.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
         86,670.00  ราคาต  าสุด PN64060870 10/6/2564

231 วัสดุทางการแพทย์ OR           96,300.00          96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.พเีอสอี เมดิคอล จ ากัด          96,300.00 บ.พเีอสอี เมดิคอล จ ากัด          96,300.00  ราคาต  าสุด PN64060871 10/6/2564
232 วัสดุทางการแพทย์ OR           66,391.00          66,391.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          66,391.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          66,391.00  ราคาต  าสุด PN64060872 11/6/2564
233 วัสดุทางการแพทย์ OR           50,000.00          50,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          50,000.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          50,000.00  ราคาต  าสุด PN64060873 11/6/2564
234 วัสดุทางการแพทย์ OR           24,800.00          24,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด          24,800.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด          24,800.00  ราคาต  าสุด PN64060874 11/6/2564
235 วัสดุทางการแพทย์ OR           32,100.00          32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
         32,100.00 บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
         32,100.00  ราคาต  าสุด PN64060875 11/6/2564

236 วัสดุทางการแพทย์ OR           78,580.80          78,580.80 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

         78,580.80 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

         78,580.80  ราคาต  าสุด PN64060876 11/6/2564

237 วัสดุทางการแพทย์ OR           51,360.00          51,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.พเีอสอี เมดิคอล จ ากัด          51,360.00 บ.พเีอสอี เมดิคอล จ ากัด          51,360.00  ราคาต  าสุด PN64060877 11/6/2564
238 วัสดุทางการแพทย์ OR           57,500.00          57,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          57,500.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          57,500.00  ราคาต  าสุด PN64060878 11/6/2564
239 วัสดุทางการแพทย์ OR           97,495.19          97,495.19 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         97,495.19 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         97,495.19  ราคาต  าสุด PN64060879 11/6/2564

240 วัสดุทางการแพทย์ OR           66,391.00          66,391.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          66,391.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          66,391.00  ราคาต  าสุด PN64060880 14/6/2564
241 วัสดุทางการแพทย์ OR           83,450.00          83,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          83,450.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          83,450.00  ราคาต  าสุด PN64060881 14/6/2564
242 วัสดุทางการแพทย์ OR           69,769.35          69,769.35 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
         69,769.35 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
         69,769.35  ราคาต  าสุด PN64060882 14/6/2564

243 วัสดุทางการแพทย์ OR           82,495.93          82,495.93 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

         82,495.93 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

         82,495.93  ราคาต  าสุด PN64060883 14/6/2564

244 วัสดุทางการแพทย์ OR           30,600.00          30,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด          30,600.00 บ.ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด          30,600.00  ราคาต  าสุด PN64060884 14/6/2564
245 วัสดุทางการแพทย์ OR           64,650.00          64,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิ อัส จ ากัด          64,650.00 บ.เมดิ อัส จ ากัด          64,650.00  ราคาต  าสุด PN64060885 14/6/2564
246 วัสดุทางการแพทย์ OR           70,000.00          70,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          70,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          70,000.00  ราคาต  าสุด PN64060886 15/6/2564
247 วัสดุทางการแพทย์ OR           85,100.00          85,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด          85,100.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด          85,100.00  ราคาต  าสุด PN64060887 15/6/2564
248 วัสดุทางการแพทย์ OR           42,800.00          42,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          42,800.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          42,800.00  ราคาต  าสุด PN64060888 15/6/2564
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249 วัสดุทางการแพทย์ OR           74,996.30          74,996.30 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

         74,996.30 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

         74,996.30  ราคาต  าสุด PN64060889 15/6/2564

250 วัสดุทางการแพทย์ OR           96,672.00          96,672.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

         96,672.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

         96,672.00  ราคาต  าสุด PN64060890 15/6/2564

251 วัสดุทางการแพทย์ OR           95,000.00          95,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)          95,000.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)          95,000.00  ราคาต  าสุด PN64060891 15/6/2564
252 วัสดุทางการแพทย์ OR         967,500.00        967,500.00 e-bidding บ.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอ็นซ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
       967,500.00 บ.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอ็นซ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
       967,500.00  ราคาต  าสุด PN64060892 15/6/2564

253 วัสดุทางการแพทย์ OR           51,636.00          51,636.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          51,636.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          51,636.00  ราคาต  าสุด PN64060893 16/6/2564
254 วัสดุทางการแพทย์ OR           62,880.00          62,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
         62,880.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
         62,880.00  ราคาต  าสุด PN64060894 16/6/2564

255 วัสดุทางการแพทย์ OR           12,412.00          12,412.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          12,412.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          12,412.00  ราคาต  าสุด PN64060895 16/6/2564
256 วัสดุทางการแพทย์ OR           20,000.00          20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด          20,000.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด          20,000.00  ราคาต  าสุด PN64060896 16/6/2564
257 วัสดุทางการแพทย์ OR           51,480.00          51,480.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          51,480.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          51,480.00  ราคาต  าสุด PN64060897 17/6/2564
258 วัสดุทางการแพทย์ OR           74,793.00          74,793.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
         74,793.00 บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
         74,793.00  ราคาต  าสุด PN64060898 17/6/2564

259 วัสดุทางการแพทย์ OR           56,500.00          56,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด          56,500.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด          56,500.00  ราคาต  าสุด PN64060899 17/6/2564
260 วัสดุทางการแพทย์ OR           91,920.00          91,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิไทม์ จ ากัด          91,920.00 บ.เมดิไทม์ จ ากัด          91,920.00  ราคาต  าสุด PN64060900 17/6/2564
261 วัสดุทางการแพทย์ OR           22,000.00          22,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด          22,000.00 บ.อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด          22,000.00  ราคาต  าสุด PN64060901 17/6/2564
262 วัสดุทางการแพทย์ OR             6,800.00            6,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.นานาเวชภณัฑ์ จ ากัด            6,800.00 บ.นานาเวชภณัฑ์ จ ากัด            6,800.00  ราคาต  าสุด PN64060902 17/6/2564
263 วัสดุทางการแพทย์ OR           70,000.00          70,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          70,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          70,000.00  ราคาต  าสุด PN64060903 18/6/2564
264 วัสดุทางการแพทย์ OR           68,159.00          68,159.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
         68,159.00 บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
         68,159.00  ราคาต  าสุด PN64060904 18/6/2564

265 วัสดุทางการแพทย์ OR           99,510.00          99,510.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

         99,510.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

         99,510.00  ราคาต  าสุด PN64060905 18/6/2564

266 วัสดุทางการแพทย์ OR           84,000.00          84,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด          84,000.00 บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด          84,000.00  ราคาต  าสุด PN64060906 18/6/2564
267 วัสดุทางการแพทย์ OR           97,495.19          97,495.19 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         97,495.19 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         97,495.19  ราคาต  าสุด PN64060907 18/6/2564

268 วัสดุทางการแพทย์ OR           37,675.00          37,675.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          37,675.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          37,675.00  ราคาต  าสุด PN64060908 21/6/2564
269 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 PN64060909 21/6/2564
270 วัสดุทางการแพทย์ OR           65,900.00          65,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          65,900.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          65,900.00  ราคาต  าสุด PN64060910 21/6/2564
271 วัสดุทางการแพทย์ OR           42,000.00          42,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด          42,000.00 บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด          42,000.00  ราคาต  าสุด PN64060911 21/6/2564
272 วัสดุทางการแพทย์ OR           35,340.00          35,340.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอ็นซ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
         35,340.00 บ.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอ็นซ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
         35,340.00  ราคาต  าสุด PN64060912 21/6/2564

273 วัสดุทางการแพทย์ OR           57,400.00          57,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอรอน เมดิคอล จ ากัด          57,400.00 บ.แอรอน เมดิคอล จ ากัด          57,400.00  ราคาต  าสุด PN64060913 22/6/2564
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274 วัสดุทางการแพทย์ OR           47,000.00          47,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด          47,000.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด          47,000.00  ราคาต  าสุด PN64060914 22/6/2564
275 วัสดุทางการแพทย์ OR           78,700.00          78,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          78,700.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          78,700.00  ราคาต  าสุด PN64060915 22/6/2564
276 วัสดุทางการแพทย์ OR           70,620.00          70,620.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          70,620.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          70,620.00  ราคาต  าสุด PN64060916 22/6/2564
277 วัสดุทางการแพทย์ OR           87,500.00          87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปรเฟสชั นแนลเมดิคอล ซายน์ จ ากัด          87,500.00 บ.โปรเฟสชั นแนลเมดิคอล ซายน์ จ ากัด          87,500.00  ราคาต  าสุด PN64060917 22/6/2564

278 วัสดุทางการแพทย์ OR         161,321.76        161,321.76 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

       161,321.76 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

       161,321.76  ราคาต  าสุด PN64060918 22/6/2564

279 วัสดุทางการแพทย์ OR           41,730.00          41,730.00 เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์(ไทยแลนด์) จ ากัด          41,730.00 บ.แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์(ไทยแลนด์) จ ากัด          41,730.00  ราคาต  าสุด PN64060919 23/6/2564

280 วัสดุทางการแพทย์ OR           91,000.00          91,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          91,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          91,000.00  ราคาต  าสุด PN64060920 23/6/2564
281 วัสดุทางการแพทย์ OR           87,000.00          87,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด          87,000.00 บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด          87,000.00  ราคาต  าสุด PN64060921 23/6/2564
282 วัสดุทางการแพทย์ OR           38,413.00          38,413.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
         38,413.00 บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
         38,413.00  ราคาต  าสุด PN64060922 24/6/2564

283 วัสดุทางการแพทย์ OR           26,250.00          26,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          26,250.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          26,250.00  ราคาต  าสุด PN64060923 24/6/2564
284 วัสดุทางการแพทย์ OR           89,000.00          89,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด          89,000.00 บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด          89,000.00  ราคาต  าสุด PN64060924 24/6/2564
285 วัสดุทางการแพทย์ OR           96,672.00          96,672.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
         96,672.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
         96,672.00  ราคาต  าสุด PN64060925 24/6/2564

286 วัสดุทางการแพทย์ OR           64,800.00          64,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด          64,800.00 บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด          64,800.00  ราคาต  าสุด PN64060926 24/6/2564
287 วัสดุทางการแพทย์ OR           28,800.00          28,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกรท โกร เทรดด้ิง จ ากัด          28,800.00 บ.เกรท โกร เทรดด้ิง จ ากัด          28,800.00  ราคาต  าสุด PN64060927 25/6/2564
288 วัสดุทางการแพทย์ OR           87,000.00          87,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          87,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          87,000.00  ราคาต  าสุด PN64060928 25/6/2564
289 วัสดุทางการแพทย์ OR           99,510.00          99,510.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
         99,510.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
         99,510.00  ราคาต  าสุด PN64060929 25/6/2564

290 วัสดุทางการแพทย์ OR           97,495.19          97,495.19 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

         97,495.19 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

         97,495.19  ราคาต  าสุด PN64060930 25/6/2564

291 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 PN64060931 25/6/2564
292 วัสดุทางการแพทย์ OR           51,600.00          51,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          51,600.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          51,600.00  ราคาต  าสุด PN64060932 28/6/2564
293 วัสดุทางการแพทย์ OR           27,017.50          27,017.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          27,017.50 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          27,017.50  ราคาต  าสุด PN64060933 28/6/2564
294 วัสดุทางการแพทย์ OR           26,400.00          26,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด          26,400.00 บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด          26,400.00  ราคาต  าสุด PN64060934 28/6/2564
295 วัสดุทางการแพทย์ OR           34,133.00          34,133.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
         34,133.00 บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
         34,133.00  ราคาต  าสุด PN64060935 28/6/2564

296 วัสดุทางการแพทย์ OR           41,837.00          41,837.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

         41,837.00 บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

         41,837.00  ราคาต  าสุด PN64060936 29/6/2564

297 วัสดุทางการแพทย์ OR           12,000.00          12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          12,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          12,000.00  ราคาต  าสุด PN64060937 29/6/2564
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298 วัสดุทางการแพทย์ OR           52,000.00          52,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั นแนล
 จ ากัด

         52,000.00 บ.ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั นแนล
 จ ากัด

         52,000.00  ราคาต  าสุด PN64060938 29/6/2564

299 วัสดุทางการแพทย์ OR           56,000.00          56,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด          56,000.00 บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด          56,000.00  ราคาต  าสุด PN64060939 29/6/2564
300 วัสดุทางการแพทย์ OR           29,000.00          29,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด          29,000.00 บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด          29,000.00  ราคาต  าสุด PN64060940 29/6/2564
301 วัสดุทางการแพทย์ (ฟืน้ฟู)           22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลแคร์ 22,500.00 บริษทั เฮลแคร์ 22,500.00 ราคาต  าสุด Pฟ64060014 15/6/64
302 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           75,000.00          75,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แม็กซิม 75,000.00 บ.แม็กซิม 75,000.00 ราคาต  าสุด Pต64060106 14062564
303 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           80,740.00          80,740.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โปรเสริท 80,740.00 หจก.โปรเสริท 80,740.00 ราคาต  าสุด Pต64060107 14062564
304 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           23,587.80          23,587.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น 23,587.80 บริษทั เจ เอส วิชั น 23,587.80 ราคาต  าสุด Pต64060108 14062564
305 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           19,410.00 19,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สายน้ าทิพย์ 19,410.00 บริษทั สายน้ าทิพย์ 19,410.00 ราคาต  าสุด QB64060039 01062564
306 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           30,600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สายน้ าทิพย์ 30,600.00 บริษทั สายน้ าทิพย์ 30,600.00 ราคาต  าสุด QB64060040 07062564
307 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           41,302.00 41,302.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีซี เด็นตัล แลป 41,302.00 บริษทั พ ีซี เด็นตัล แลป 41,302.00 ราคาต  าสุด QB64060041 07062564
308 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           16,306.80 16,306.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นทาเนียร์ 16,306.80 บริษทั เด็นทาเนียร์ 16,306.80 ราคาต  าสุด QB64060042 07062564
309 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           52,151.80 52,151.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นทาเนียร์ 52,151.80 บริษทั เด็นทาเนียร์ 52,151.80 ราคาต  าสุด QB64060043 11062564
310 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           33,448.20 33,448.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีซี เด็นตัล แลป 33,448.20 บริษทั พ ีซี เด็นตัล แลป 33,448.20 ราคาต  าสุด QB64060044 11062564
311 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           10,750.00 10,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สายน้ าทิพย์ 10,750.00 บริษทั สายน้ าทิพย์ 10,750.00 ราคาต  าสุด QB64060045 11062564
312 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           19,860.00 19,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สายน้ าทิพย์ 19,860.00 บริษทั สายน้ าทิพย์ 19,860.00 ราคาต  าสุด QB64060046 16062564
313 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           16,082.10 16,082.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีซี เด็นตัล แลป 16,082.10 บริษทั พ ีซี เด็นตัล แลป 16,082.10 ราคาต  าสุด QB64060047 16062564
314 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)             9,062.90 9,062.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นตัล 9,062.90 บริษทั เด็นตัล 9,062.90 ราคาต  าสุด QB64060048 16062564
315 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           39,065.70 39,065.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีซี เด็นตัล แลป 39,065.70 บริษทั พ ีซี เด็นตัล แลป 39,065.70 ราคาต  าสุด QB64060049 21062564
316 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           12,631.35 12,631.35 เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นตัล 12,631.35 บริษทั เด็นตัล 12,631.35 ราคาต  าสุด QB64060050 21062564
317 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           17,630.00 17,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สายน้ าทิพย์ 17,630.00 บริษทั สายน้ าทิพย์ 17,630.00 ราคาต  าสุด QB64060051 21062564
318 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)             3,295.60 3,295.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช 3,295.60 บริษทั ดีเคเอสเอช 3,295.60 ราคาต  าสุด QB64060052 25062564
319 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นท์ เมด 11,400.00 บริษทั เด็นท์ เมด 11,400.00 ราคาต  าสุด QB64060053 25062564
320 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช 27,000.00 บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช 27,000.00 ราคาต  าสุด QB64060054 25062564
321 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)             7,650.00 7,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช 7,650.00 บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช 7,650.00 ราคาต  าสุด QB64060055 25062564
322 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จี ดี โฟ 25,500.00 บริษทั จี ดี โฟ 25,500.00 ราคาต  าสุด QB64060056 25062564
323 วัสดุการแพทย์ (รังสีวินิจฉัย)           22,000.00          22,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิเฮลธ์แคร์ 22,000.00 บริษทั แปซิฟคิเฮลธ์แคร์ 22,000.00 ราคาต  าสุด PU6460012 22062564
324 วัสดุการแพทย์ (รังสีวินิจฉัย)           20,000.00 20,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเจเอส เมดิคอล 20,000.00 บริษทั บีเจเอส เมดิคอล 20,000.00 ราคาต  าสุด PU6460013 22062564
325 วัสดุไฟฟา้               17,516              17,516 เฉพาะเจาะจง ปิยพรก่อสร้าง              17,516 ปิยพรก่อสร้าง              17,516 ราคาต  าสุด P964060096 8/06/2564
326 วัสดุไฟฟา้             3,370.50            3,370.50 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์            3,370.50 ทวีวัฒน์            3,370.50 ราคาต  าสุด P964060097 8/06/2564
327 วัสดุไฟฟา้             2,000.00            2,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันา            2,000.00 ต.พฒันา            2,000.00 ราคาต  าสุด P964060098 8/06/2564
328 วัสดุไฟฟา้             1,690.60            1,690.60 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์            1,690.60 ทวีวัฒน์            1,690.60 ราคาต  าสุด P964060099 8/06/2564
329 วัสดุไฟฟา้             3,830.60            3,830.60 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์            3,830.60 ทวีวัฒน์            3,830.60 ราคาต  าสุด P964060100 10/06/2564
330 วัสดุไฟฟา้           85,812.00          85,812.00 เฉพาะเจาะจง ปิยพรก่อสร้าง          85,812.00 ปิยพรก่อสร้าง          85,812.00 ราคาต  าสุด P964060101 10/06/2564
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331 วัสดุไฟฟา้               33,797              33,797 เฉพาะเจาะจง ปิยพรก่อสร้าง              33,797 ปิยพรก่อสร้าง              33,797 ราคาต  าสุด P964060105 11/06/2564
332 วัสดุไฟฟา้                 5,992                5,992 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์                5,992 ทวีวัฒน์                5,992 ราคาต  าสุด P964060106 11/06/2564
333 วัสดุไฟฟา้             3,210.00            3,210.00 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์            3,210.00 ทวีวัฒน์            3,210.00 ราคาต  าสุด P964060107 28/06/2564
334 วัสดุไฟฟา้               83,451              83,451 เฉพาะเจาะจง ปิยพรก่อสร้าง              83,451 ปิยพรก่อสร้าง              83,451 ราคาต  าสุด P964060108 28/06/2564
335 วัสดุไฟฟา้           84,000.00          84,000.00 เฉพาะเจาะจง TTSP          84,000.00 TTSP          84,000.00 ราคาต  าสุด P964060109 28/06/2564
336 วัสดุไฟฟา้               55,776              55,776 เฉพาะเจาะจง ปิยพรก่อสร้าง              55,776 ปิยพรก่อสร้าง              55,776 ราคาต  าสุด P964060110 29/6/2564
337 วัสดุไฟฟา้               75,977              75,977 เฉพาะเจาะจง ปิยพรก่อสร้าง              75,977 ปิยพรก่อสร้าง              75,977 ราคาต  าสุด P964060111 29/6/2564
338 วัสดุไฟฟา้             3,766.40            3,766.40 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์            3,766.40 ทวีวัฒน์            3,766.40 ราคาต  าสุด P964060112 29/6/2564
339 วัสดุก่อสร้าง               13,200              13,200 เฉพาะเจาะจง  กุนที              13,200  กุนที              13,200 ราคาต  าสุด PA64060088 8/06/2564
340 วัสดุก่อสร้าง               39,854              39,854 เฉพาะเจาะจง  ปิยพรก่อสร้าง              39,854  ปิยพรก่อสร้าง              39,854 ราคาต  าสุด PA64060089 8/06/2564
341 วัสดุก่อสร้าง               81,130              81,130 เฉพาะเจาะจง  หลักเพชร              81,130  หลักเพชร              81,130 ราคาต  าสุด PA64060090 10/06/2564
342 วัสดุก่อสร้าง               94,390              94,390 เฉพาะเจาะจง  หลักเพชร              94,390  หลักเพชร              94,390 ราคาต  าสุด PA64060091 10/06/2564
343 วัสดุก่อสร้าง               35,129              35,129 เฉพาะเจาะจง  ปิยพรก่อสร้าง              35,129  ปิยพรก่อสร้าง              35,129 ราคาต  าสุด PA64060092 10/06/2564
344 วัสดุก่อสร้าง               800.00              800.00 เฉพาะเจาะจง  กุนที              800.00  กุนที              800.00 ราคาต  าสุด PA64060093 18/06/2564
345 วัสดุก่อสร้าง             5,350.00            5,350.00 วัสดุก่อสร้าง  ปิยพรก่อสร้าง            5,350.00  ปิยพรก่อสร้าง            5,350.00 ราคาต  าสุด PA64060094 18/06/2564
346 วัสดุก่อสร้าง               46,730              46,730 วัสดุก่อสร้าง  หลักเพชร              46,730  หลักเพชร              46,730 ราคาต  าสุด PA64060095 18/06/2564
347 วัสดุก่อสร้าง                 9,063                9,063 วัสดุก่อสร้าง  ปิยพรก่อสร้าง                9,063  ปิยพรก่อสร้าง                9,063 ราคาต  าสุด PA64060096 18/06/2564
348 วัสดุก่อสร้าง               42,725              42,725 วัสดุก่อสร้าง  หลักเพชร              42,725  หลักเพชร              42,725 ราคาต  าสุด PA64060097 23/03/2564
349 วัสดุก่อสร้าง               98,700              98,700 วัสดุก่อสร้าง หลักเพชร              98,700 หลักเพชร              98,700 ราคาต  าสุด PA64060098 23/03/2564
350 วัสดุก่อสร้าง               13,778              13,778 วัสดุก่อสร้าง ต.พฒันาการ              13,778 ต.พฒันาการ              13,778 ราคาต  าสุด PA64060099 23/03/2564
351 วัสดุก่อสร้าง                 4,516                4,516 วัสดุก่อสร้าง ต.พฒันาการ                4,516 ต.พฒันาการ                4,516 ราคาต  าสุด PA64060100 23/03/2564
352 วัสดุก่อสร้าง               92,650              92,650 วัสดุก่อสร้าง หลักเพชร              92,650 หลักเพชร              92,650 ราคาต  าสุด PA64060101 28/6/2564
353 วัสดุก่อสร้าง           83,700.00          83,700.00 วัสดุก่อสร้าง หลักเพชร          83,700.00 หลักเพชร          83,700.00 ราคาต  าสุด PA64060102 28/6/2564
354 วัสดุก่อสร้าง             3,240.00            3,240.00 วัสดุก่อสร้าง กนที            3,240.00 กนที            3,240.00 ราคาต  าสุด PA64060103 28/6/2564
355 วัสดุก่อสร้าง           66,553.00          66,553.00 วัสดุก่อสร้าง ปิยพรก่อสร้าง          66,553.00 ปิยพรก่อสร้าง          66,553.00 ราคาต  าสุด PA64060104 29/6/2564
356 วัสดุก่อสร้าง           32,400.00          32,400.00 วัสดุก่อสร้าง TTSP          32,400.00 TTSP          32,400.00 ราคาต  าสุด PA64060105 29/6/2564
357 วัสดุก่อสร้าง           96,340.00          96,340.00 วัสดุก่อสร้าง หลักเพชร          96,340.00 หลักเพชร          96,340.00 ราคาต  าสุด PA64060106 29/6/2564
358 วัสดุก่อสร้าง             1,500.00            1,500.00 วัสดุก่อสร้าง ต.พฒันาการ            1,500.00 ต.พฒันาการ            1,500.00 ราคาต  าสุด PA64060107 29/6/2564
359 วัสดุส านักงาน             4,400.00            4,400.00 เฉพาะเจาะจง สวัสดีเวชภณัฑ์            4,400.00 สวัสดีเวชภณัฑ์            4,400.00 ราคาต  าสุด PO6406146   02/06/64
360 วัสดุส านักงาน             4,800.00            4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มสแควร์ฯ            4,800.00 บริษทั เอ็มสแควร์ฯ            4,800.00 ราคาต  าสุด PO6406147   02/06/64
361 วัสดุส านักงาน           26,850.00          26,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2          26,850.00 ร้านถาวรกิจ 2          26,850.00 ราคาต  าสุด PO6406148   02/06/64
362 วัสดุส านักงาน             8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมดานิยม            8,000.00 ร้านธรรมดานิยม            8,000.00 ราคาต  าสุด PO6406149   02/06/64
363 วัสดุส านักงาน           88,000.00          88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตมีฯ          88,000.00 บริษทั โตมีฯ          88,000.00 ราคาต  าสุด PO6406150   04/06/64
364 วัสดุส านักงาน           27,000.00          27,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน          27,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน          27,000.00 ราคาต  าสุด PO6406151   17/06/64
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365 วัสดุส านักงาน           16,800.00          16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไวท์โฮป          16,800.00 บริษทั ไวท์โฮป          16,800.00 ราคาต  าสุด PO6406162   18/06/64
366 วัสดุส านักงาน             6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มสแควร์ฯ            6,000.00 บริษทั เอ็มสแควร์ฯ            6,000.00 ราคาต  าสุด PO6406163   30/06/64
367 วัสดุส านักงาน           50,000.00          50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐฯ          50,000.00 ร้านประเสริฐฯ          50,000.00 ราคาต  าสุด PO6406164   30/06/64
368 วัสดุส านักงาน           23,760.00          23,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2          23,760.00 ร้านถาวรกิจ 2          23,760.00 ราคาต  าสุด PO6406165   30/06/64
369 วัสดุส านักงาน           30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดอร์นฯ          30,000.00 บริษทั โมเดอร์นฯ          30,000.00 ราคาต  าสุด PO6406166   30/06/64
370 วัสดุงานบ้านฯ             2,250.00            2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มสแควร์ฯ            2,250.00 บริษทั เอ็มสแควร์ฯ            2,250.00 ราคาต  าสุด P36406163  02/06/64
371 วัสดุงานบ้านฯ             2,228.00            2,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มสแควร์ฯ            2,228.00 บริษทั เอ็มสแควร์ฯ            2,228.00 ราคาต  าสุด P36406164  02/06/64
372 วัสดุงานบ้านฯ           96,600.00          96,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มสแควร์ฯ          96,600.00 บริษทั เอ็มสแควร์ฯ          96,600.00 ราคาต  าสุด P36406165  02/06/64
373 วัสดุงานบ้านฯ             9,570.00            9,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มสแควร์ฯ            9,570.00 บริษทั เอ็มสแควร์ฯ            9,570.00 ราคาต  าสุด P36406166  02/06/64
374 วัสดุงานบ้านฯ             8,760.00            8,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง            8,760.00 ร้าน เฮง เฮง เฮง            8,760.00 ราคาต  าสุด P36406167  02/06/64
375 วัสดุงานบ้านฯ           24,300.00          24,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มสแควร์ฯ          24,300.00 บริษทั เอ็มสแควร์ฯ          24,300.00 ราคาต  าสุด P36406168  02/06/64
376 วัสดุงานบ้านฯ           70,488.00          70,488.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มสแควร์ฯ          70,488.00 บริษทั เอ็มสแควร์ฯ          70,488.00 ราคาต  าสุด P36406169  02/06/64
377 วัสดุงานบ้านฯ             4,066.00            4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบล็ค แบค แพค            4,066.00 บริษทั แบล็ค แบค แพค            4,066.00 ราคาต  าสุด P36406170  04/06/64
378 วัสดุงานบ้านฯ           15,953.50          15,953.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบล็ค แบค แพค          15,953.50 บริษทั แบล็ค แบค แพค          15,953.50 ราคาต  าสุด P36406171  04/06/64
379 วัสดุงานบ้านฯ           20,500.00          20,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มสแควร์ฯ          20,500.00 บริษทั เอ็มสแควร์ฯ          20,500.00 ราคาต  าสุด P36406179  17/06/64
380 วัสดุงานบ้านฯ           24,000.00          24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แดรี ไลน์ฯ          24,000.00 บริษทั แดรี ไลน์ฯ          24,000.00 ราคาต  าสุด P36406180  17/06/64
381 วัสดุงานบ้านฯ             1,284.00            1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนวัลเปเปอร์            1,284.00 บริษทั ธนวัลเปเปอร์            1,284.00 ราคาต  าสุด P36406181  17/06/64
382 วัสดุงานบ้านฯ               600.00              600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มสแควร์ฯ              600.00 บริษทั เอ็มสแควร์ฯ              600.00 ราคาต  าสุด P36406182  17/06/64
383 วัสดุงานบ้านฯ             3,600.00            3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มสแควร์ฯ            3,600.00 บริษทั เอ็มสแควร์ฯ            3,600.00 ราคาต  าสุด P36406183  17/06/64
384 วัสดุงานบ้านฯ           78,750.00          78,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง          78,750.00 ร้าน เฮง เฮง เฮง          78,750.00 ราคาต  าสุด P36406184  17/06/64
385 วัสดุงานบ้านฯ             5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มสแควร์ฯ            5,000.00 บริษทั เอ็มสแควร์ฯ            5,000.00 ราคาต  าสุด P36406185  17/06/64
386 วัสดุงานบ้านฯ             8,812.00            8,812.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ว.ีแอล            8,812.00 บริษทั เอส.ว.ีแอล            8,812.00 ราคาต  าสุด P36406186  17/06/64
387 วัสดุงานบ้านฯ             2,640.00            2,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มสแควร์ฯ            2,640.00 บริษทั เอ็มสแควร์ฯ            2,640.00 ราคาต  าสุด P36406197  25/06/64
388 วัสดุงานบ้านฯ           51,360.00          51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มสแควร์ฯ          51,360.00 บริษทั เอ็มสแควร์ฯ          51,360.00 ราคาต  าสุด P36406198  25/06/64
389 วัสดุงานบ้านฯ           67,500.00          67,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ มทรัพย์          67,500.00 ร้านเพิ มทรัพย์          67,500.00 ราคาต  าสุด P36406199  25/06/64
390 วัสดุงานบ้านฯ             4,250.00            4,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มสแควร์ฯ            4,250.00 บริษทั เอ็มสแควร์ฯ            4,250.00 ราคาต  าสุด P36406200  30/06/64
391 วัสดุงานบ้านฯ           80,976.00          80,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มสแควร์ฯ          80,976.00 บริษทั เอ็มสแควร์ฯ          80,976.00 ราคาต  าสุด P36406201  30/06/64
392 วัสดุงานบ้านฯ           97,550.00          97,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนันทา          97,550.00 ร้านสุนันทา          97,550.00 ราคาต  าสุด P36406202  30/06/64
393 วัสดุงานบ้านฯ           25,080.00          25,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.พ.ีพ ีเมดิคอลฯ          25,080.00 หจก.อาร์.พ.ีพ ีเมดิคอลฯ          25,080.00 ราคาต  าสุด P36406204  30/06/64
394 วัสดุงานบ้านฯ           39,600.00          39,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มสแควร์ฯ          39,600.00 บริษทั เอ็มสแควร์ฯ          39,600.00 ราคาต  าสุด P36406205  30/06/64
395 วัสดุงานบ้านฯ           11,100.00          11,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ว.ีเค.เมดิคอลฯ          11,100.00 หจก. ว.ีเค.เมดิคอลฯ          11,100.00 ราคาต  าสุด P36406206  30/06/64
396 วัสดุงานบ้านฯ           34,000.00          34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มสแควร์ฯ          34,000.00 บริษทั เอ็มสแควร์ฯ          34,000.00 ราคาต  าสุด P36406207  30/06/64
397 วัสดุงานบ้านฯ           26,750.00          26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไวท์โฮปฯ          26,750.00 บริษทั ไวท์โฮปฯ          26,750.00 ราคาต  าสุด P36406208  30/06/64
398 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)             1,450.00            1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จอมบึงฯ            1,450.00 บริษทั จอมบึงฯ            1,450.00 ราคาต  าสุด P764060046  17/06/64
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399 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)             2,790.00            2,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร์ทคอมฯ            2,790.00 บริษทั สมาร์ทคอมฯ            2,790.00 ราคาต  าสุด P764060047  17/06/64
400 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)             9,050.00            9,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร์ทคอมฯ            9,050.00 บริษทั สมาร์ทคอมฯ            9,050.00 ราคาต  าสุด P764060048  17/06/64
401 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)           40,650.00          40,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร์ทคอมฯ          40,650.00 บริษทั สมาร์ทคอมฯ          40,650.00 ราคาต  าสุด P764060049  17/06/64
402 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)             1,050.00            1,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร์ทคอมฯ            1,050.00 บริษทั สมาร์ทคอมฯ            1,050.00 ราคาต  าสุด P764060050  17/06/64
403 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)             2,050.00            2,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร์ทคอมฯ            2,050.00 บริษทั สมาร์ทคอมฯ            2,050.00 ราคาต  าสุด P764060051  17/06/64
404 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)           10,080.00          10,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมาร์ทคอมฯ          10,080.00 บริษทั สมาร์ทคอมฯ          10,080.00 ราคาต  าสุด P764060052  17/06/64
405 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหล่)           98,080.00          98,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ตอมพาส ซอฟท์          98,080.00 บริษทั ตอมพาส ซอฟท์          98,080.00 ราคาต  าสุด P76405026  25/06/64
406 วัสดุเครื องแต่งกาย             9,800.00            9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ร่มพกิุลฯ            9,800.00 ร้านชินวัฒนา            9,800.00 ราคาต  าสุด P6306033  2/06/64
407 วัสดุเครื องแต่งกาย           33,000.00          33,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนันทา          33,000.00 บริษทั เอส.ว.ีแอล          33,000.00 ราคาต  าสุด P6306034  2/06/64
408 วัสดุเครื องแต่งกาย             7,260.00            7,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนันทา            7,260.00 ร้านสุนันทา            7,260.00 ราคาต  าสุด P6306035  07/06/64
409 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น             1,600.00            1,600.00 เฉพาะเจาะจง ทรงชายแก๊ส            1,600.00 ทรงชายแก๊ส            1,600.00 ราคาต  าสุด PB640600035 21/06/64
410 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 PB640600037 10/06/64
411 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น           20,000.00          20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย          20,000.00 หจก.พลับพลาชัย          20,000.00 ราคาต  าสุด PB6406009 11/06/64
412 อาหารทางการแพทย์       1,733,400.00      1,733,400.00 e-bidding บ.ซิลลิค ฟาร์มา      1,733,400.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา      1,733,400.00 ราคาต  าสุด 96/2564 14/06/2564
413 อาหารทางการแพทย์           15,600.00          15,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH          15,600.00 บ.DKSH          15,600.00 ราคาต  าสุด Pด64060045 15/06/2564
414 อาหารทางการแพทย์           11,984.00          11,984.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH          11,984.00 บ.DKSH          11,984.00 ราคาต  าสุด Pด64060046 25/06/2564
415 อาหารทางการแพทย์           16,000.00          16,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH          16,000.00 บ.DKSH          16,000.00 ราคาต  าสุด Pด64060047 25/06/2564
416 อาหารสด จ านวน 9 หมวด     15,864,335.00    15,864,335.00 e-bidding หจก.พรชยันตี    15,864,335.00 หจก.พรชยันตี    15,864,335.00 ราคาต  าสุด 92/2564 1 มิ.ย. 64
417 วัสดุงานบ้านงานครัว       2,266,000.00      2,266,000.00 e-bidding บ.แบล็ค แบค แพค      2,266,000.00 บ.แบล็ค แบค แพค      2,266,000.00 ราคาต  าสุด 99/2564 24/06/2564
418 วัสดุงานบ้านงานครัว           73,560.00          73,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น ไอ เอ็น          73,560.00 บ.เอ็น ไอ เอ็น          73,560.00 ราคาต  าสุด P36406173 9/06/2564
419 วัสดุงานบ้านงานครัว           11,280.00          11,280.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น ไอ เอ็น          11,280.00 บ.เอ็น ไอ เอ็น          11,280.00 ราคาต  าสุด P36406174 9/06/2564
420 วัสดุงานบ้านงานครัว           94,660.00          94,660.00 เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค          94,660.00 บ.แบล็ค แบค แพค          94,660.00 ราคาต  าสุด P36406175 9/06/2564
421 วัสดุงานบ้านงานครัว           40,660.00          40,660.00 เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค          40,660.00 บ.แบล็ค แบค แพค          40,660.00 ราคาต  าสุด P36406176 10/06/2564
422 วัสดุงานบ้านงานครัว           73,125.00          73,125.00 เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค          73,125.00 บ.แบล็ค แบค แพค          73,125.00 ราคาต  าสุด P36406177 11/06/2564
423 วัสดุงานบ้านงานครัว         204,100.00        204,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.พงษ ์ไพบูลย์        204,100.00 บ.พงษ ์ไพบูลย์        204,100.00 ราคาต  าสุด P36406178 14/06/2564
424 วัสดุงานบ้านงานครัว           88,606.00          88,606.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮง เฮง เฮง          88,606.00 ร้านเฮง เฮง เฮง          88,606.00 ราคาต  าสุด P36406187 17/06/2564
425 วัสดุงานบ้านงานครัว             6,120.00            6,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮง เฮง เฮง            6,120.00 ร้านเฮง เฮง เฮง            6,120.00 ราคาต  าสุด P36406188 17/06/2564
426 วัสดุงานบ้านงานครัว           54,000.00          54,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแต้เช่งเฮง          54,000.00 ร้านแต้เช่งเฮง          54,000.00 ราคาต  าสุด P36406189 17/06/2564
427 วัสดุงานบ้านงานครัว           25,400.00          25,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น ซี ซัพพลาย          25,400.00 ร้านเอ็น ซี ซัพพลาย          25,400.00 ราคาต  าสุด P36406190 17/06/2564
428 วัสดุงานบ้านงานครัว           43,200.00          43,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปณิชา          43,200.00 ร้านปณิชา          43,200.00 ราคาต  าสุด P36406191 17/06/2564
429 วัสดุงานบ้านงานครัว             2,700.00            2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮง เฮง เฮง            2,700.00 ร้านเฮง เฮง เฮง            2,700.00 ราคาต  าสุด P36406192 18/06/2564
430 วัสดุงานบ้านงานครัว           30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง สกายเมดไลน์          30,000.00 สกายเมดไลน์          30,000.00 ราคาต  าสุด P36406193 18/06/2564
431 วัสดุงานบ้านงานครัว           70,000.00          70,000.00 เฉพาะเจาะจง เฟร์ิสไลน์          70,000.00 เฟร์ิสไลน์          70,000.00 ราคาต  าสุด P36406194 18/06/2564
432 วัสดุงานบ้านงานครัว           69,612.00          69,612.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปณิชา          69,612.00 บ.พงษ ์ไพบูลย์          69,612.00 ราคาต  าสุด P36406195 18/06/2564
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433 วัสดุงานบ้านงานครัว           59,748.00          59,748.00 เฉพาะเจาะจง ธนวัล เปเปอร์          59,748.00 ธนวัล เปเปอร์          59,748.00 ราคาต  าสุด P36406196 18/06/2564
434 วัสดุส านักงาน           23,365.00          23,365.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก็อปปี้          23,365.00 ร้าน เอ เอส ก็อปปี้          23,365.00 ราคาต  าสุด PO6406152 17/06/2564
435 วัสดุส านักงาน           89,400.00          89,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.โม เดอร์น          89,400.00 บ.โม เดอร์น          89,400.00 ราคาต  าสุด PO6406153 17/06/2564
436 วัสดุส านักงาน           21,000.00          21,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โม เดอร์น          21,000.00 บ.โม เดอร์น          21,000.00 ราคาต  าสุด PO6406154 17/06/2564
437 วัสดุส านักงาน             8,900.00            8,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตมี            8,900.00 บ.โตมี            8,900.00 ราคาต  าสุด PO6406155 17/06/2564
438 วัสดุส านักงาน             2,000.00            2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส            2,000.00 หจก.บีเฟร์ิส            2,000.00 ราคาต  าสุด PO6406156 17/06/2564
439 วัสดุส านักงาน           47,000.00          47,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท คอมฯ          47,000.00 บ.สมาร์ท คอมฯ          47,000.00 ราคาต  าสุด PO6406157 18/06/2564
440 วัสดุส านักงาน           99,571.40          99,571.40 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ          99,571.40 ร้านถาวรกิจ          99,571.40 ราคาต  าสุด PO6406158 18/06/2564
441 วัสดุส านักงาน           69,081.40          69,081.40 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ          69,081.40 ร้านถาวรกิจ          69,081.40 ราคาต  าสุด PO6406159 18/06/2564
442 วัสดุส านักงาน           63,529.60          63,529.60 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ          63,529.60 ร้านถาวรกิจ          63,529.60 ราคาต  าสุด PO6406160 18/06/2564
443 วัสดุโฆษณา           12,900.00          12,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ          12,900.00 ร้านถาวรกิจ          12,900.00 ราคาต  าสุด P56406006 18/06/2564
444 วัสดุคอมพวิเตอร์ (ในคลัง)           44,800.00          44,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตมี          44,800.00 บ.โตมี          44,800.00 ราคาต  าสุด P76406025 17/06/2564
445 ครุภณัฑ์ทั วไป 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์ 2,140.00 ร้านทวีวัฒน์ 2,140.00 ราคาต  าสุด Pณ64060255 1/6/2564
446 ครุภณัฑ์ทั วไป 802.50 802.50 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 802.50 หจก.บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 802.50 ราคาต  าสุด Pณ64060256 2/6/2564
447 ครุภณัฑ์ทั วไป 1,594.30 1,594.30 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์ 1,594.30 ร้านทวีวัฒน์ 1,594.30 ราคาต  าสุด Pณ64060257 2/6/2564
448 ครุภณัฑ์ทั วไป 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 3,400.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 3,400.00 ราคาต  าสุด Pณ64060258 2/6/2564
449 ครุภณัฑ์ทั วไป 19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง พพีวีาย เอนเตอร์ไพรส 19,600.00 พพีวีาย เอนเตอร์ไพรส 19,600.00 ราคาต  าสุด Pณ64060259 2/6/2564
450 ครุภณัฑ์ทั วไป 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์ 2,140.00 ร้านทวีวัฒน์ 2,140.00 ราคาต  าสุด Pณ64060259 2/6/2564
451 ครุภณัฑ์ทั วไป 10,720.00 10,720.00 เฉพาะเจาะจง พรชัยคอมพวิเตอร์ 10,720.00 พรชัยคอมพวิเตอร์ 10,720.00 ราคาต  าสุด Pจ64060261 9/6/2564
452 ครุภณัฑ์ทั วไป 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ปิยพรก่อสร้าง 5,350.00 ปิยพรก่อสร้าง 5,350.00 ราคาต  าสุด Pณ64060262 11/6/2564
453 ครุภณัฑ์ทั วไป 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธารทอง 59,000.00 ร้านธารทอง 59,000.00 ราคาต  าสุด Pฉ64060263 11/6/2564
454 ครุภณัฑ์ทั วไป 24,600.00 24,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 24,600.00 หจก.บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 24,600.00 ราคาต  าสุด Pค64060264 11/6/2564
455 ครุภณัฑ์ทั วไป 1,594.30 1,594.30 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์ 1,594.30 ร้านทวีวัฒน์ 1,594.30 ราคาต  าสุด Pณ64060265 11/6/2564
456 ครุภณัฑ์ทั วไป 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกสัมพนัธ์ 2,800.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 2,800.00 ราคาต  าสุด Pณ64060266 11/6/2564
457 ครุภณัฑ์ทั วไป 17,931.06 17,931.06 เฉพาะเจาะจง บ.คลอริต้ีกรุ๊ป 17,931.06 บ.คลอริต้ีกรุ๊ป 17,931.06 ราคาต  าสุด Pฉ64060267 11/6/2564
458 ครุภณัฑ์การแพทย์ 99,831.00 99,831.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทเฮลเทค 99,831.00 บ.สมาร์ทเฮลเทค 99,831.00 ราคาต  าสุด PO64060269 11/6/2564
459 ครุภณัฑ์ทั วไป 13,715.00 13,715.00 เฉพาะเจาะจง ปิยพรก่อสร้าง 13,715.00 ปิยพรก่อสร้าง 13,715.00 ราคาต  าสุด Pญ64060270 11/6/2564
460 ครุภณัฑ์ทั วไป 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พพีวีาย เอ็นเตอร์ไพรส์ 29,000.00 บ.พพีวีาย เอ็นเตอร์ไพรส์ 29,000.00 ราคาต  าสุด PO64050227 16/6/2564
461 ครุภณัฑ์ทั วไป 5,990.00 5,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม 5,990.00 บ.สมาร์ทคอม 5,990.00 ราคาต  าสุด Pณ64060272 16/6/2564
462 ครุภณัฑ์ทั วไป 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไวท์โฮป เคมีคอล 16,800.00 บ.ไวท์โฮป เคมีคอล 16,800.00 ราคาต  าสุด PO64060273 16/6/2564
463 ครุภณัฑ์ทั วไป 29,150.00 29,150.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 29,150.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 29,150.00 ราคาต  าสุด Pณ64060274 16/6/2564
464 ครุภณัฑ์การแพทย์ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.พี 85,600.00 บริษทั เอส.พี 85,600.00 ราคาต  าสุด PO64060275 16/6/2564
465 ครุภณัฑ์ทั วไป 14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม 14,900.00 บ.สมาร์ทคอม 14,900.00 ราคาต  าสุด Pจ64060276 16/6/2564
466 ครุภณัฑ์ทั วไป 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 5,500.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 5,500.00 ราคาต  าสุด Pณ64060277 16/6/2564
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467 ครุภณัฑ์ทั วไป 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที 37,000.00 บ.ธงชัย ไอที 37,000.00 ราคาต  าสุด Pฉ64060278 25/6/2564
468 ครุภณัฑ์ทั วไป 2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 2,350.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 2,350.00 ราคาต  าสุด Pณ64060279 25/6/2564
469 ครุภณัฑ์ทั วไป 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเอเอฟ 85,600.00 บ.เอเอเอฟ 85,600.00 ราคาต  าสุด PO64060280 25/6/2564
470 ครุภณัฑ์ทั วไป 26,250.00 26,250.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 26,250.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 26,250.00 ราคาต  าสุด Pณ64060281 29/6/2564
471 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           16,050.00          16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปซเมด จ ากัด          16,050.00 บริษทั สไปซเมด จ ากัด          16,050.00 ราคาต  าสุด P$64060114 7-มิ.ย.-64
472 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           14,980.00          14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไกเนติค เอ็มเอ็มแอส เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากัด
         14,980.00 บริษทั ไกเนติค เอ็มเอ็มแอส เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากัด
         14,980.00 ราคาต  าสุด P$64060115 7-มิ.ย.-64

473 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปรแคร์ เมดิคอล จ ากัด          30,000.00 บริษทั โปรแคร์ เมดิคอล จ ากัด          30,000.00 ราคาต  าสุด P$64060116 7-มิ.ย.-64
474 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           24,880.00          24,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วอเทค จ ากัด          24,880.00 บริษทั วอเทค จ ากัด          24,880.00 ราคาต  าสุด P$64060117 7-มิ.ย.-64
475 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           81,510.00          81,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส          81,510.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส          81,510.00 ราคาต  าสุด P$64060118 7-มิ.ย.-64
476 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             5,200.00            5,200.00 เฉพาะเจาะจง ซายน์ ไอคอน            5,200.00 ซายน์ ไอคอน            5,200.00 ราคาต  าสุด P$64060119 7-มิ.ย.-64
477 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           25,385.40          25,385.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทศสุมา เมดิคอล          25,385.40 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทศสุมา เมดิคอล          25,385.40 ราคาต  าสุด P$64060120 14-มิ.ย.-64
478 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           99,000.00          99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สีมา-เมดิก จ ากัด          99,000.00 บริษทั สีมา-เมดิก จ ากัด          99,000.00 ราคาต  าสุด P$64060121 14-มิ.ย.-64
479 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           12,840.00          12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          12,840.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          12,840.00 ราคาต  าสุด P$64060122 14-มิ.ย.-64
480 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           59,490.00          59,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด          59,490.00 บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด          59,490.00 ราคาต  าสุด P$64060123 14-มิ.ย.-64
481 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           37,450.00          37,450.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด  แอสเวมบิลด์          37,450.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด  แอสเวมบิลด์          37,450.00 ราคาต  าสุด P$64060124 14-มิ.ย.-64
482 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           91,485.00          91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย)

 จ ากัด
         91,485.00 บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย)

 จ ากัด
         91,485.00 ราคาต  าสุด P$64060125 14-มิ.ย.-64

483 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           82,600.00          82,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เกทเวย์ เฮลแคร์ จ ากัด          82,600.00 บริษทั เกทเวย์ เฮลแคร์ จ ากัด          82,600.00 ราคาต  าสุด P$64060126 15-มิ.ย.-64
484 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           46,010.00          46,010.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ยู ดี เทรดด้ิง          46,010.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ยู ดี เทรดด้ิง          46,010.00 ราคาต  าสุด P$64060127 15-มิ.ย.-64
485 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           50,825.00          50,825.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เทคนิคอล วิ กรุ๊ป จ ากัด          50,825.00 บริษทั  เทคนิคอล วิ กรุ๊ป จ ากัด          50,825.00 ราคาต  าสุด P$64060128 15-มิ.ย.-64
486 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วินเทร็ชเชอร์          96,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วินเทร็ชเชอร์          96,000.00 ราคาต  าสุด P$64060129 15-มิ.ย.-64
487 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           30,923.00          30,923.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธเนศพฒันา จ ากัด          30,923.00 บริษทั ธเนศพฒันา จ ากัด          30,923.00 ราคาต  าสุด P$64060130 15-มิ.ย.-64
488 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           42,000.00          42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด          42,000.00 บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด          42,000.00 ราคาต  าสุด P$64060131 16-มิ.ย.-64
489 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           33,705.00          33,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ เทคโนโลยี อัลเทอร์

เนทีฟ จ ากัด
         33,705.00 บริษทั แอดวานซ์ เทคโนโลยี อัลเทอร์

เนทีฟ จ ากัด
         33,705.00 ราคาต  าสุด P$64060132 17-มิ.ย.-64

490 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           42,260.00          42,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส          42,260.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส          42,260.00 ราคาต  าสุด P$64060133 17-มิ.ย.-64
491 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             6,420.00            6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปซเมด จ ากัด            6,420.00 บริษทั สไปซเมด จ ากัด            6,420.00 ราคาต  าสุด P$64060134 17-มิ.ย.-64
492 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด            6,000.00 บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด            6,000.00 ราคาต  าสุด P$64060135 17-มิ.ย.-64

493 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           37,450.00          37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด          37,450.00 บริษทั เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด          37,450.00 ราคาต  าสุด P$64060136 17-มิ.ย.-64
494 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           25,544.00          25,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด          25,544.00 บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด          25,544.00 ราคาต  าสุด P$64060137 17-มิ.ย.-64
495 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           41,409.00          41,409.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย)

 จ ากัด
         41,409.00 บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย)

 จ ากัด
         41,409.00 ราคาต  าสุด P$64060138 22 มิ..ย.64
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496 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           80,464.00          80,464.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด          80,464.00 บริษทั เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด          80,464.00 ราคาต  าสุด P$64060139 22 มิ..ย.64
497 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           17,460.00          17,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็นเค เมดิคอล จ ากัด          17,460.00 บริษทั เอ็นเค เมดิคอล จ ากัด          17,460.00 ราคาต  าสุด P$64060140 22 มิ..ย.64
498 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             5,350.00            5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิเพล็กซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด            5,350.00 บริษทั เมดดิเพล็กซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด            5,350.00 ราคาต  าสุด P$64060141 22 มิ..ย.64

499 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           13,000.00          13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด          13,000.00 บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด          13,000.00 ราคาต  าสุด P$64060142 22 มิ..ย.64
500 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์           47,200.00          47,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เกทเวย์ เฮลแคร์ จ ากัด          47,200.00 บริษทั เกทเวย์ เฮลแคร์ จ ากัด          47,200.00 ราคาต  าสุด P$64060143 22 มิ..ย.64
501 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม           11,000.00          11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
         11,000.00 บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
         11,000.00 ราคาต  าสุด Pธ64060085 1-มิ.ย.-64

502 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม           18,500.00          18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที อี คิว จ ากัด          18,500.00 บริษทั ที อี คิว จ ากัด          18,500.00 ราคาต  าสุด Pธ64060086 1-มิ.ย.-64
503 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             5,181.82            5,181.82 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด            5,181.82 บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด            5,181.82 ราคาต  าสุด Pธ64060087 1-มิ.ย.-64
504 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม           32,450.00          32,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส          32,450.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส          32,450.00 ราคาต  าสุด Pธ64060088 1-มิ.ย.-64
505 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด            6,000.00 บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด            6,000.00 ราคาต  าสุด Pธ64060089 9-มิ.ย.-64
506 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม           18,040.00          18,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พนิิจยนต์          18,040.00 ร้าน พนิิจยนต์          18,040.00 ราคาต  าสุด Pธ64060090 9-มิ.ย.-64
507 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม           94,020.00          94,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส          94,020.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส          94,020.00 ราคาต  าสุด Pธ64060091 9-มิ.ย.-64
508 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม           62,320.00          62,320.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อาร์ พ ีพ ีเมดิคอล          62,320.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อาร์ พ ีพ ีเมดิคอล          62,320.00 ราคาต  าสุด Pธ64060092 9-มิ.ย.-64
509 จ้างเหมาบริการ           44,700.00          44,700.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอร์วิส โดยนายบรรพต เปีย

ปะโมง
         44,700.00 กฤษณะเซอร์วิส โดยนายบรรพต เปีย

ปะโมง
         44,700.00 ราคาต  าสุด P264061859 15/06/2564

510 จ้างเหมาบริการ           32,100.00          32,100.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทวีทรัพย์แอร์          32,100.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทวีทรัพย์แอร์          32,100.00 ราคาต  าสุด P264061860 15/6/2564
511 จ้างเหมาบริการ           15,600.00          15,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส          15,600.00 ธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส          15,600.00 ราคาต  าสุด P264061953 25/6/2564
512 จ้างเหมาบริการ           69,122.00          69,122.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทวีทรัพย์แอร์          69,122.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทวีทรัพย์แอร์          69,122.00 ราคาต  าสุด P264061954 25/6/2564
513 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป             2,561.58            2,561.58 เฉพาะเจาะจง บริษทั บลูแกส จ ากัด            2,561.58 บริษทั บลูแกส จ ากัด            2,561.58 ราคาต  าสุด Pฏ64061805 11/6/2564
514 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป           15,100.00          15,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เก้ากุมภา จ ากัด          15,100.00 บริษทั เก้ากุมภา จ ากัด          15,100.00 ราคาต  าสุด Pฏ64061806 11/6/2564
515 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป           11,100.00          11,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส          11,100.00 ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส          11,100.00 ราคาต  าสุด Pป64061807 11/6/2564
516 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป           56,282.00          56,282.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน 

จ ากัด
         56,282.00 บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน 

จ ากัด
         56,282.00 ราคาต  าสุด Pฝ64061808 11/6/2564

517 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป           44,148.20          44,148.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพรซัพพลายและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด

         44,148.20 บริษทั ทัศพรซัพพลายและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด

         44,148.20 ราคาต  าสุด Pป64061809 11/6/2564

518 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป             2,000.00            2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส            2,000.00 ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส            2,000.00 ราคาต  าสุด Pฏ64061841 14/6/2564
519 ซ่อมรถยนต์             6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง ประสงค์ยานยนต์ โดยนายประสงค์ 

เอี ยมสุขา
           6,000.00 ประสงค์ยานยนต์ โดยนายประสงค์ 

เอี ยมสุขา
           6,000.00 ราคาต  าสุด Pผ64061842 14/6/2564

520 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป           16,325.53          16,325.53 เฉพาะเจาะจง บริษ ท จีเนียส พาร์ท (2014) จ ากัด          16,325.53 บริษ ท จีเนียส พาร์ท (2014) จ ากัด          16,325.53 ราคาต  าสุด Pฏ64061857 15/6/2564
521 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป           23,090.60          23,090.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด
         23,090.60 บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด
         23,090.60 ราคาต  าสุด Pป64061861 15/6/2564

522 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป           44,400.00          44,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส          44,400.00 ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส          44,400.00 ราคาต  าสุด Pป64061862 15/6/2564
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523 ซ่อมรถยนต์           15,640.00          15,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชบุรีมิเล็นเนียมออโตร์ จ ากัด          15,640.00 บริษทั ราชบุรีมิเล็นเนียมออโตร์ จ ากัด          15,640.00 ราคาต  าสุด Pผ64061796 10/6/2564

524 ซ่อมรถยนต์           21,394.65          21,394.65 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าธีรชัยราชบุรีฯ          21,394.65 บริษทั โตโยต้าธีรชัยราชบุรีฯ          21,394.65 ราคาต  าสุด Pผ64061797 10/6/2564
525 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป           29,400.00          29,400.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอร์วิส โดยนายบรรพต เปีย

ปะโมง
         29,400.00 กฤษณะเซอร์วิส โดยนายบรรพต เปีย

ปะโมง
         29,400.00 ราคาต  าสุด Pป64061955 25/6/2564

526 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป           53,607.00          53,607.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพรซัพพลายและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด

         53,607.00 บริษทั ทัศพรซัพพลายและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด

         53,607.00 ราคาต  าสุด Pป64061956 25/6/2564

527 จ้างบริการรักษาความปลอดภยั 
ภายใน รพ.ราชบุรี

      7,872,000.00 7,872,000 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก 7,872,000 องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก 7,872,000 ราคาต  าสุด 117/2564 2/6/2564

528  จ้างปรับปรุงหอ้งพกัเภสัชกร หอ้ง
ยาผู้ป่วยนอก

214,000.00 214,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั 888 
คอนสตรัคชั น จ ากัด

200,000.00 บริษทั 888 
คอนสตรัคชั น จ ากัด

200,000.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

118/2564 7 มิ.ย. 64

529 จ้างปรับปรุงที จอดรถ อาคารซักฟอก
, ทาสีผนังชัน้ 3 อาคาร 10 ชัน้ และ
หอ้งพกัแพทย์ กายวิภาค, ติด
สต๊ิกเกอร์กระจก ชัน้ 2 3 4 อาคาร 
10 ชัน้

64,600.00 64,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอ.เอส. บิวด้ิง 64,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอ.เอส. บิวด้ิง 64,000.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

Pก64061889 17 มิ.ย. 64

530 ตรายาง               280.00              280.00 เฉพาะเจาะจง อาษร              280.00 อาษร              280.00 ราคาต  าสุด P264061810 11/6/2564
531 ตรายาง             1,260.00            1,260.00 เฉพาะเจาะจง อาษร            1,260.00 อาษร            1,260.00 ราคาต  าสุด P264061794 10/6/2564
532 ตรายาง             6,130.00            6,130.00 เฉพาะเจาะจง อาษร            6,130.00 อาษร            6,130.00 ราคาต  าสุด P264061795 10/6/2564
533 ตรายาง             6,260.00            6,260.00 เฉพาะเจาะจง อาษร            6,260.00 อาษร            6,260.00 ราคาต  าสุด P264061801 11/6/2564
534 ท าป้ายไวนิล             2,700.00            2,700.00 เฉพาะเจาะจง A S COPY CENTER            2,700.00 A S COPPY CENTER            2,700.00 ราคาต  าสุด P264061697 1/6/2564
535 ท าป้ายไวนิล           10,200.00          10,200.00 เฉพาะเจาะจง A S COPY CENTER          10,200.00 A S COPPY CENTER          10,200.00 ราคาต  าสุด P264061713 4/6/2564
536 ท าป้ายไวนิล               900.00              900.00 เฉพาะเจาะจง A S COPY CENTER              900.00 A S COPPY CENTER              900.00 ราคาต  าสุด P264061714 4/6/2564
537 ตรายาง               480.00              480.00 เฉพาะเจาะจง อาษร              480.00 อาษร              480.00 ราคาต  าสุด P264061923 23/6/2564
538 ตรายาง             4,360.00            4,360.00 เฉพาะเจาะจง อาษร            4,360.00 อาษร            4,360.00 ราคาต  าสุด P264061924 23/6/2564
539 ตรายาง             2,210.00            2,210.00 เฉพาะเจาะจง อาษร            2,210.00 อาษร            2,210.00 ราคาต  าสุด P264061937 24/6/2564
540 ตรายาง             1,320.00            1,320.00 เฉพาะเจาะจง อาษร            1,320.00 อาษร            1,320.00 ราคาต  าสุด P264061957 25/6/2564
541 ตรายาง               720.00              720.00 เฉพาะเจาะจง อาษร              720.00 อาษร              720.00 ราคาต  าสุด P264061958 25/6/2564
542 เต้นท์สนาม         113,420.00        113,420.00 เฉพาะเจาะจง บ.ประสงค์เพาเวอร์ จ ากัด        113,420.00 บ.ประสงค์เพาเวอร์ จ ากัด        113,420.00 ราคาต  าสุด P264061777 9/6/2564
543 ระบบเมนไฟ           42,800.00          42,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ประสงค์เพาเวอร์ จ ากัด          42,800.00 บ.ประสงค์เพาเวอร์ จ ากัด          42,800.00 ราคาต  าสุด P264061778 9/6/2564
544 เลื อยวงเดือน           13,715.00          13,715.00 เฉพาะเจาะจง ปิยะพรก่อสร้าง          13,715.00 ปิยะพรก่อสร้าง          13,715.00 ราคาต  าสุด Pญ64060270 11/6/2564
545 เครื องรับโทรศัพท์           85,600.00          85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส พี          85,600.00 บ.เอส พี          85,600.00 ราคาต  าสุด Pง64060275 16/6/2564
546 เก้าอีส้ านักงาน             5,500.00            5,500.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิ เฟอร์นิเจอร์            5,500.00 กิตติศักด์ิ เฟอร์นิเจอร์            5,500.00 ราคาต  าสุด Pณ64060277 16/6/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

รายชือ่ผู้เสนอราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
และราคาทีเ่สนอ

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่30 เดอืน มิถุนายน พ.ศ. 2564

547 ตู้เย็น 2 ประตู           35,000.00          35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที          35,000.00 ธงชัย ไอที          35,000.00 ราคาต  าสุด Pฉ64060278 25/6/2564
548 เก้าอีส้ านักงาน             2,350.00            2,350.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิ เฟอร์นิเจอร์            2,350.00 กิตติศักด์ิ เฟอร์นิเจอร์            2,350.00 ราคาต  าสุด Pณ64060279 25/6/2564
549 จ้างบ ารุงรัษาเครื องดมยาสลบ           21,000.00          21,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อี ฟอร์ แอลเอมจ ากัด          21,000.00 บ.อี ฟอร์ แอลเอมจ ากัด          21,000.00 ราคาต  าสุด Pบ6406037 22/6/2564
550 จ้างบ ารุงรักษาเครื องอบแก๊ส           37,000.00            3,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด          37,000.00 บ.ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด          37,000.00 ราคาต  าสุด Pบ6406038 22/6/2564
551 จ้างบ ารุงรักษาเครื องกรอง         169,327.50        169,327.50 เฉพาะเจาะจง บ.เอส ไอซี เมดิคอล จ ากัด        169,327.50 บ.เอส ไอซี เมดิคอล จ ากัด        169,327.50 ราคาต  าสุด Pบ6406039 30/6/2564
552 จ้างสอบเทียบเครื องดมยาสลบ           15,000.00          15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อี ฟอร์ แอลเอมจ ากัด          15,000.00 บ.อี ฟอร์ แอลเอมจ ากัด          15,000.00 ราคาต  าสุด Pข6406007 22/6/2564
553 จ้างสอบเทียบครุภณัฑ์การแพทย์ 9 

รายการ
        279,300.00        279,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.บีเจเอ็ม เอ็นจิเนียริ งจ ากัด        279,300.00 บ.บีเจเอ็ม เอ็นจิเนียริ งจ ากัด        279,300.00 ราคาต  าสุด 126/2564 30/6/2564

554 จ้างเหมาบริการฟอกเลือด จ านวน 
2307คร้ัง

      2,999,100.00      2,999,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.อีออนเมดจ ากัด      2,999,100.00 บ.อีออนเมดจ ากัด      2,999,100.00 ราคาต  าสุด 120/2564 14/6/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป
1 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070428 1/7/2564
2 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070429 1/7/2564
3 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070430 2/7/2564
4 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070431 2/7/2564
5 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070432 6/7/2564
6 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070433 6/7/2564
7 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070434 7/7/2564
8 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 PK64070435 7/7/2564

9 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 8,575.00 8,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 8,575.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 8,575.00 ราคาต  าสุด PK64070436 7/7/2564
10 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 25,800.00 25,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
25,800.00 บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
25,800.00 ราคาต  าสุด PK64070437 8/7/2564

11 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 11,908.00 11,908.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด 11,908.00 บริษทั คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด 11,908.00 ราคาต  าสุด PK64070438 9/7/2564
12 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมด-วัน จ ากัด 35,310.00 บริษทั เมด-วัน จ ากัด 35,310.00 ราคาต  าสุด PK64070439 9/7/2564
13 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 22,375.00 22,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 22,375.00 บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 22,375.00 ราคาต  าสุด PK64070440 9/7/2564

14 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 23,540.00 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 23,540.00 ราคาต  าสุด PK64070441 9/7/2564

15 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ 
จ ากัด

2,550.00 บริษทั กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ 
จ ากัด

2,550.00 ราคาต  าสุด PK64070442 9/7/2564

16 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,049.50 3,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 3,049.50 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 3,049.50 ราคาต  าสุด PK64070443 9/7/2564
17 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070444 12/7/2564
18 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070445 12/7/2564
19 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070446 13/7/2564
20 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070447 13/7/2564
21 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070448 14/7/2564
22 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070449 14/7/2564
23 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมด-วัน จ ากัด 70,620.00 บริษทั เมด-วัน จ ากัด 70,620.00 ราคาต  าสุด PK64070450 15/7/2564
24 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070451 15/7/2564
25 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070452 15/7/2564
26 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070453 16/7/2564
27 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070454 16/7/2564

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

28 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 95,200.00 95,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

95,200.00 บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

95,200.00 ราคาต  าสุด PK64070455 16/7/2564

29 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดนติก้า จ ากัด 57,780.00 บริษทั เดนติก้า จ ากัด 57,780.00 ราคาต  าสุด PK64070456 16/7/2564
30 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 46,224.00 บริษทั วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 46,224.00 ราคาต  าสุด PK64070457 6/7/2564

31 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 18,297.00 18,297.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 18,297.00 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 18,297.00 ราคาต  าสุด PK64070458 16/7/2564

32 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,860.00 3,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 3,860.00 บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 3,860.00 ราคาต  าสุด PK64070459 16/7/2564

33 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070460 19/7/2564
34 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070461 19/7/2564
35 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 95,400.00 95,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
95,400.00 บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
95,400.00 ราคาต  าสุด PK64070462 19/7/2564

36 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 94,920.00 94,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 94,920.00 บริษทั พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 94,920.00 ราคาต  าสุด PK64070463 19/7/2564
37 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,263.00 97,263.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาชูติคอล จ ากัด 97,263.00 บริษทั กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาชูติคอล จ ากัด 97,263.00 ราคาต  าสุด PK64070464 19/7/2564

38 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 96,300.00 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 96,300.00 ราคาต  าสุด PK64070465 19/7/2564

39 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 83,460.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 83,460.00 ราคาต  าสุด PK64070466 19/7/2564
40 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 2,500.00 บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด 2,500.00 ราคาต  าสุด PK64070467 19/7/2564
41 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด คลีนิคอลไดแอกโน

สติคส์
32,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด คลีนิคอลไดแอกโน

สติคส์
32,500.00 ราคาต  าสุด PK64070468 19/7/2564

42 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 10,460.00 10,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 10,460.00 บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 10,460.00 ราคาต  าสุด PK64070469 19/7/2564

43 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070470 20/7/2564
44 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070471 20/7/2564
45 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
69,000.00 บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
69,000.00 ราคาต  าสุด PK64070472 20/7/2564

46 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070473 21/7/2564
47 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070474 21/7/2564
48 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
38,000.00 บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
38,000.00 ราคาต  าสุด PK64070475 21/7/2564
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49 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ ากัด 1,300.00 บริษทั ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ ากัด 1,300.00 ราคาต  าสุด PK64070476 21/7/2564

50 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070477 22/7/2564
51 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070478 22/7/2564
52 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 42,800.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 42,800.00 ราคาต  าสุด PK64070479 22/7/2564
53 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 27,200.00 27,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 27,200.00 บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 27,200.00 ราคาต  าสุด PK64070480 22/7/2564

54 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 17,100.00 17,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ ากัด 17,100.00 บริษทั ควอลิฟาย เมด โซลูชันส์ จ ากัด 17,100.00 ราคาต  าสุด PK64070481 22/7/2564

55 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ 
จ ากัด

8,000.00 บริษทั กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ 
จ ากัด

8,000.00 ราคาต  าสุด PK64070482 22/7/2564

56 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 7,380.00 7,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 7,380.00 บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 7,380.00 ราคาต  าสุด PK64070483 22/7/2564

57 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070484 23/7/2564
58 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070485 23/7/2564
59 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070486 27/7/2564
60 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070487 27/7/2564
61 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070489 29/7/2564
62 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 105,930.00 105,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมด-วัน จ ากัด 105,930.00 บริษทั เมด-วัน จ ากัด 105,930.00 ราคาต  าสุด PK64070490 29/7/2564
63 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 186,180.00 186,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 186,180.00 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 186,180.00 ราคาต  าสุด PK64070491 29/7/2564

64 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070492 30/7/2564
65 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64070493 30/7/2564
66 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             94,160.00        94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        94,160.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        94,160.00 ราคาต  าสุด PG64070814 1/7/2564

67 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด        90,000.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด        90,000.00 ราคาต  าสุด PG64070815 1/7/2564
68 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             83,600.00        83,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด        83,600.00 บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด        83,600.00 ราคาต  าสุด PG64070816 1/7/2564
69 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 PG64070817 1/7/2564
70 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 PG64070818 1/7/2564
71 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             89,452.00        89,452.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด        89,452.00 บริษทั เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด        89,452.00 ราคาต  าสุด PG64070819 1/7/2564
72 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             73,700.00        73,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด        73,700.00 บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด        73,700.00 ราคาต  าสุด PG64070820 1/7/2564
73 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             36,594.00        36,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        36,594.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        36,594.00 ราคาต  าสุด PG64070821 1/7/2564
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74 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             25,680.00        25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        25,680.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        25,680.00 ราคาต  าสุด PG64070822 1/7/2564
75 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             22,800.00        22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เรียลเมด จ ากัด        22,800.00 บริษทั เรียลเมด จ ากัด        22,800.00 ราคาต  าสุด PG64070823 1/7/2564
76 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 PG64070824 1/7/2564
77 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 PG64070825 1/7/2564

78 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโร เมด จ ากัด        18,000.00 บริษทั สไปโร เมด จ ากัด        18,000.00 ราคาต  าสุด PG64070826 1/7/2564
79 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             31,500.00        31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อุดมภณัฑ์ ซัพพลาย จ ากัด        31,500.00 บริษทั อุดมภณัฑ์ ซัพพลาย จ ากัด        31,500.00 ราคาต  าสุด PG64070827 1/7/2564
80 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             21,400.00        21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด        21,400.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด        21,400.00 ราคาต  าสุด PG64070828 1/7/2564
81 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             10,700.00        10,700.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สกายเมดไลน์        10,700.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สกายเมดไลน์        10,700.00 ราคาต  าสุด PG64070829 1/7/2564
82 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             17,000.00        17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        17,000.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        17,000.00 ราคาต  าสุด PG64070830 1/7/2564

83 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             17,655.00        17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        17,655.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        17,655.00 ราคาต  าสุด PG64070831 5/7/2564

84 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 PG64070832 5/7/2564
85 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             10,317.50        10,317.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด        10,317.50 บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด        10,317.50 ราคาต  าสุด PG64070833 5/7/2564
86 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             63,000.00        63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด        63,000.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด        63,000.00 ราคาต  าสุด PG64070834 5/7/2564
87 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             41,195.00        41,195.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        41,195.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        41,195.00 ราคาต  าสุด PG64070835 5/7/2564

88 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 PG64070836 5/7/2564
89 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             45,600.00        45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด        45,600.00 บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด        45,600.00 ราคาต  าสุด PG64070837 5/7/2564
90 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 PG64070838 5/7/2564
91 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             38,760.00        38,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)        38,760.00 บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)        38,760.00 ราคาต  าสุด PG64070839 5/7/2564

92 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             41,730.00        41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        41,730.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        41,730.00 ราคาต  าสุด PG64070840 5/7/2564

93 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 PG64070841 6/7/2564

94 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             32,000.00        32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด        32,000.00 บริษทั อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด        32,000.00 ราคาต  าสุด PG64070842 6/7/2564
95 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             95,000.00        95,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดีเวชภณัฑ์        95,000.00 ร้านสวัสดีเวชภณัฑ์        95,000.00 ราคาต  าสุด PG64070843 6/7/2564
96 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             35,100.00        35,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สเตอลีน เฮลท์ จ ากัด        35,100.00 บริษทั สเตอลีน เฮลท์ จ ากัด        35,100.00 ราคาต  าสุด PG64070844 6/7/2564
97 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 PG64070845 6/7/2564
98 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             25,580.00        25,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด        25,580.00 บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด        25,580.00 ราคาต  าสุด PG64070846 6/7/2564
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99 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               2,439.60          2,439.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          2,439.60 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          2,439.60 ราคาต  าสุด PG64070847 6/7/2564

100 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             94,160.00        94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        94,160.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        94,160.00 ราคาต  าสุด PG64070848 12/7/2564

101 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 PG64070849 12/7/2564
102 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             43,217.30        43,217.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 

จ ากัด
       43,217.30 บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 

จ ากัด
       43,217.30 ราคาต  าสุด PG64070850 12/7/2564

103 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             81,320.00        81,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        81,320.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        81,320.00 ราคาต  าสุด PG64070851 12/7/2564
104 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             56,000.00        56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด        56,000.00 บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด        56,000.00 ราคาต  าสุด PG64070852 12/7/2564
105 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             20,500.00        20,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด        20,500.00 บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด        20,500.00 ราคาต  าสุด PG64070853 12/7/2564
106 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               5,136.00          5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          5,136.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          5,136.00 ราคาต  าสุด PG64070854 12/7/2564

107 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             52,965.00        52,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        52,965.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        52,965.00 ราคาต  าสุด PG64070855 14/7/2564

108 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             65,000.00        65,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย        65,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย        65,000.00 ราคาต  าสุด PG64070856 14/7/2564
109 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             95,000.00        95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        95,000.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        95,000.00 ราคาต  าสุด PG64070857 14/7/2564
110 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             91,200.00        91,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)        91,200.00 บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)        91,200.00 ราคาต  าสุด PG64070858 14/7/2564

111 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 PG64070859 14/7/2564
112 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             96,900.00        96,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดีเวชภณัฑ์        96,900.00 ร้านสวัสดีเวชภณัฑ์        96,900.00 ราคาต  าสุด PG64070860 14/7/2564
113 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             93,924.60        93,924.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด        93,924.60 บริษทั เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด        93,924.60 ราคาต  าสุด PG64070861 14/7/2564
114 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 PG64070862 14/7/2564
115 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             32,035.80        32,035.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด        32,035.80 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด        32,035.80 ราคาต  าสุด PG64070863 14/7/2564
116 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             14,466.40        14,466.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        14,466.40 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        14,466.40 ราคาต  าสุด PG64070864 14/7/2564

117 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             31,200.00        31,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย 
จ ากัด

       31,200.00 บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย 
จ ากัด

       31,200.00 ราคาต  าสุด PG64070865 14/7/2564

118 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               6,353.00          6,353.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด          6,353.00 บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด          6,353.00 ราคาต  าสุด PG64070866 14/7/2564
119 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             19,902.00        19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด        19,902.00 บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด        19,902.00 ราคาต  าสุด PG64070867 14/7/2564
120 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             46,545.00        46,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด        46,545.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด        46,545.00 ราคาต  าสุด PG64070868 14/7/2564
121 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 PG64070869 15/7/2564

122 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             99,895.20        99,895.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด        99,895.20 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด        99,895.20 ราคาต  าสุด PG64070870 15/7/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

123 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               8,000.00          8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด          8,000.00 บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด          8,000.00 ราคาต  าสุด PG64070871 15/7/2564
124 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             95,000.00        95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด        95,000.00 บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด        95,000.00 ราคาต  าสุด PG64070872 15/7/2564
125 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             88,000.00        88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด        88,000.00 บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด        88,000.00 ราคาต  าสุด PG64070873 15/7/2564
126 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             49,220.00        49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        49,220.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        49,220.00 ราคาต  าสุด PG64070874 16/7/2564

127 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 PG64070875 16/7/2564
128 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             99,800.00        99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สเตอลีน เฮลท์ จ ากัด        99,800.00 บริษทั สเตอลีน เฮลท์ จ ากัด        99,800.00 ราคาต  าสุด PG64070876 16/7/2564
129 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               6,080.00          6,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด          6,080.00 บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด          6,080.00 ราคาต  าสุด PG64070877 16/7/2564

130 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             80,506.80        80,506.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด        80,506.80 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด        80,506.80 ราคาต  าสุด PG64070878 16/7/2564
131 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             77,000.00        77,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)

 จ ากัด
       77,000.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)

 จ ากัด
       77,000.00 ราคาต  าสุด PG64070879 16/7/2564

132 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             34,240.00        34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        34,240.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        34,240.00 ราคาต  าสุด PG64070880 16/7/2564

133 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 PG64070881 16/7/2564
134 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             89,559.00        89,559.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด        89,559.00 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด        89,559.00 ราคาต  าสุด PG64070882 16/7/2564
135 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             83,600.00        83,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด        83,600.00 บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด        83,600.00 ราคาต  าสุด PG64070883 16/7/2564
136 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             78,805.50        78,805.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด        78,805.50 บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด        78,805.50 ราคาต  าสุด PG64070884 16/7/2564
137 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             71,380.00        71,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด        71,380.00 บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด        71,380.00 ราคาต  าสุด PG64070885 16/7/2564
138 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             48,800.00        48,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด        48,800.00 บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด        48,800.00 ราคาต  าสุด PG64070886 16/7/2564
139 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             62,500.00        62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด        62,500.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด        62,500.00 ราคาต  าสุด PG64070887 16/7/2564
140 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 PG64070888 19/7/2564

141 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 PG64070889 19/7/2564
142 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 PG64070890 19/7/2564
143 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             11,250.00        11,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เรียลเมด จ ากัด        11,250.00 บริษทั เรียลเมด จ ากัด        11,250.00 ราคาต  าสุด PG64070891 19/7/2564
144 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               9,500.00          9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จ ากัด          9,500.00 บริษทั ยูนิเมด จ ากัด          9,500.00 ราคาต  าสุด PG64070892 19/7/2564
145 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด        90,000.00 บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด        90,000.00 ราคาต  าสุด PG64070893 19/7/2564
146 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             84,000.00        84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิก้า จ ากัด        84,000.00 บริษทั เมดดิก้า จ ากัด        84,000.00 ราคาต  าสุด PG64070894 19/7/2564
147 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 PG64070895 20/7/2564

148 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             22,470.00        22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

       22,470.00 บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

       22,470.00 ราคาต  าสุด PG64070896 20/7/2564
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149 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             84,000.00        84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิก้า จ ากัด        84,000.00 บริษทั เมดดิก้า จ ากัด        84,000.00 ราคาต  าสุด PG64070897 20/7/2564
150 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             50,000.00        50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยฮอสพทิอล โปรดักส์ จ ากัด        50,000.00 บริษทั ไทยฮอสพทิอล โปรดักส์ จ ากัด        50,000.00 ราคาต  าสุด PG64070898 20/7/2564

151 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             94,160.00        94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        94,160.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        94,160.00 ราคาต  าสุด PG64070899 21/7/2564

152 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             98,800.00        98,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด        98,800.00 บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด        98,800.00 ราคาต  าสุด PG64070900 21/7/2564
153 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             61,905.00        61,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด        61,905.00 บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด        61,905.00 ราคาต  าสุด PG64070901 21/7/2564
154 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 PG64070902 21/7/2564
155 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             73,830.00        73,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        73,830.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        73,830.00 ราคาต  าสุด PG64070903 22/7/2564

156 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 PG64070904 22/7/2564
157 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 PG64070905 22/7/2564
158 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             36,000.00        36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
       36,000.00 บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
       36,000.00 ราคาต  าสุด PG64070906 22/7/2564

159 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             74,793.00        74,793.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        74,793.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        74,793.00 ราคาต  าสุด PG64070907 23/7/2564

160 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 PG64070908 23/7/2564
161 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             99,296.00        99,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        99,296.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        99,296.00 ราคาต  าสุด PG64070909 29/7/2564

162 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 PG64070910 29/7/2564
163 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด        96,000.00  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64070278 2/7/2564

164 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด        30,000.00  บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด        30,000.00 ราคาต  าสุด PF64070279 2/7/2564
165 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64070280 6/7/2564
166 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด        96,000.00  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64070281 6/7/2564

167 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             75,000.00        75,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด        75,000.00  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด        75,000.00 ราคาต  าสุด PF64070282 6/7/2564

168 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง  สวัสดีเวชภณัฑ์ โดยนางศิริวรรณ 
เรืองสวัสด์ิ

       60,000.00  สวัสดีเวชภณัฑ์ โดยนางศิริวรรณ 
เรืองสวัสด์ิ

       60,000.00 ราคาต  าสุด PF64070283 6/7/2564

169 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             98,000.00        98,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด        98,000.00  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด        98,000.00 ราคาต  าสุด PF64070284 8/7/2564
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170 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง  สวัสดีเวชภณัฑ์ โดยนางศิริวรรณ 
เรืองสวัสด์ิ

       30,000.00  สวัสดีเวชภณัฑ์ โดยนางศิริวรรณ 
เรืองสวัสด์ิ

       30,000.00 ราคาต  าสุด PF64070285 8/7/2564

171 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด        60,000.00  บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด        60,000.00 ราคาต  าสุด PF64070286 8/7/2564
172 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด        96,000.00  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64070287 8/7/2564

173 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64070288 8/7/2564
174 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด        99,000.00  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด        99,000.00 ราคาต  าสุด PF64070290 13/7/2564

175 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             98,000.00        98,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด        98,000.00  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด        98,000.00 ราคาต  าสุด PF64070291 13/7/2564

176 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64070292 13/7/2564
177 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด        60,000.00  บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด        60,000.00 ราคาต  าสุด PF64070293 13/7/2564
178 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง  สวัสดีเวชภณัฑ์ โดยนางศิริวรรณ 

เรืองสวัสด์ิ
       60,000.00  สวัสดีเวชภณัฑ์ โดยนางศิริวรรณ 

เรืองสวัสด์ิ
       60,000.00 ราคาต  าสุด PF64070294 14/7/2564

179 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64070295 14/7/2564
180 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             48,000.00        48,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        48,000.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        48,000.00 ราคาต  าสุด PF64070296 15/7/2564
181 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด        96,000.00  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64070297 15/7/2564

182 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             80,000.00        80,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ฉัตรแก้ว โปรดักส์ จ ากัด        80,000.00  บริษทั ฉัตรแก้ว โปรดักส์ จ ากัด        80,000.00 ราคาต  าสุด PF64070302 15/7/2564
183 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             98,000.00        98,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด        98,000.00  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด        98,000.00 ราคาต  าสุด PF64070303 19/7/2564

184 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง  สวัสดีเวชภณัฑ์ โดยนางศิริวรรณ 
เรืองสวัสด์ิ

       60,000.00  สวัสดีเวชภณัฑ์ โดยนางศิริวรรณ 
เรืองสวัสด์ิ

       60,000.00 ราคาต  าสุด PF64070304 19/7/2564

185 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             97,500.00        97,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        97,500.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        97,500.00 ราคาต  าสุด PF64070305 19/7/2564
186 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด        99,000.00  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด        99,000.00 ราคาต  าสุด PF64070306 20/7/2564

187 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             97,500.00        97,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        97,500.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        97,500.00 ราคาต  าสุด PF64070307 20/7/2564
188 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง  เฟร์ิสไลน์ เมดิคอล โดยนายไพบูลย์ 

แดงประเสริฐพร
       60,000.00  เฟร์ิสไลน์ เมดิคอล โดยนายไพบูลย์ 

แดงประเสริฐพร
       60,000.00 ราคาต  าสุด PF64070308 23/7/2564

189 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             98,000.00        98,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด        98,000.00  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด        98,000.00 ราคาต  าสุด PF64070309 23/7/2564

190 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             97,500.00        97,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        97,500.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        97,500.00 ราคาต  าสุด PF64070310 23/7/2564
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191 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป               6,420.00          6,420.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด          6,420.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด          6,420.00 ราคาต  าสุด PF64070311 27/7/2564

192 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด        99,000.00  บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด        99,000.00 ราคาต  าสุด PF64070312 29/7/2564
193 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ชินโค ไคเซ็น จ ากัด        90,000.00  บริษทั ชินโค ไคเซ็น จ ากัด        90,000.00 ราคาต  าสุด PF64070313 29/7/2564
194 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง  เฟร์ิสไลน์ เมดิคอล โดยนายไพบูลย์ 

แดงประเสริฐพร
       90,000.00  เฟร์ิสไลน์ เมดิคอล โดยนายไพบูลย์ 

แดงประเสริฐพร
       90,000.00 ราคาต  าสุด PF64070314 30/7/2564

195 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             67,500.00        67,500.00 เฉพาะเจาะจง  สวัสดีเวชภณัฑ์ โดยนางศิริวรรณ 
เรืองสวัสด์ิ

       67,500.00  สวัสดีเวชภณัฑ์ โดยนางศิริวรรณ 
เรืองสวัสด์ิ

       67,500.00 ราคาต  าสุด PF64070315 30/7/2564

196 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด        99,000.00  บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด        99,000.00 ราคาต  าสุด PF64070316 30/7/2564
197 วัสดุวิทยาศาสตร์พยาธิวิทยาคลินิก 

จ านวน 3 รายการ
        1,817,000.00    1,817,000.00 e-bidding บริษทั เมด-วัน จ ากัด    1,817,000.00 บริษทั เมด-วัน จ ากัด    1,817,000.00 ราคาต  าสุด 103/2564 6/7/2564

198 วัสดุวิทยาศาสตร์พยาธิวิทยาคลินิก 
จ านวน 3 รายการ

        1,360,900.00 1,394,900.00 e-bidding บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด    1,360,900.00 บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด    1,360,900.00 ราคาต  าสุด 104/2564 7/7/2564

199 น้ ายาตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบ
สมบูรณ์ด้วยเครื องอัตโนมัติ 
(Complete Blood count พร้อม
แผ่น Slide) จ านวน 145,000 Test

        4,785,000.00 4,857,500.00 e-bidding บริษทั เมดิทอป จ ากัด    4,785,000.00 บริษทั เมดิทอป จ ากัด    4,785,000.00 ราคาต  าสุด 105/2564 8/7/2564

200 วัสดุวิทยาศาสตร์พยาธิวิทยาคลินิก 
จ านวน 5 รายการ

        3,544,375.00    3,544,375.00 e-bidding บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    3,544,375.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    3,544,375.00 ราคาต  าสุด 108/2564 13/7/2564

201 วัสดุวิทยาศาสตร์พยาธิวิทยาคลินิก 
จ านวน 3 รายการ

        2,922,200.00    2,922,200.00 e-bidding บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    2,922,200.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    2,922,200.00 ราคาต  าสุด 111/2564 23/7/2564

202 วัสดุทางการแพทย์ OR             77,100.00        77,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        77,100.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        77,100.00  ราคาต  าสุด PN64070941 1/7/2564
203 วัสดุทางการแพทย์ OR             60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        60,000.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        60,000.00  ราคาต  าสุด PN64070942 1/7/2564
204 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 PN64070943 1/7/2564
205 วัสดุทางการแพทย์ OR             86,000.00        86,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด        86,000.00 บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด        86,000.00  ราคาต  าสุด PN64070944 1/7/2564
206 วัสดุทางการแพทย์ OR             80,600.00        80,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        80,600.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        80,600.00  ราคาต  าสุด PN64070945 2/7/2564
207 วัสดุทางการแพทย์ OR             44,400.00        44,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        44,400.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        44,400.00  ราคาต  าสุด PN64070946 2/7/2564
208 วัสดุทางการแพทย์ OR             58,000.00        58,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด        58,000.00 บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด        58,000.00  ราคาต  าสุด PN64070947 2/7/2564
209 วัสดุทางการแพทย์ OR             96,672.00        96,672.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
       96,672.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
       96,672.00  ราคาต  าสุด PN64070948 2/7/2564

210 วัสดุทางการแพทย์ OR           359,520.00      359,520.00 เฉพาะเจาะจง บ.พเีอสอี เมดิคอล จ ากัด      359,520.00 บ.พเีอสอี เมดิคอล จ ากัด      359,520.00  ราคาต  าสุด PN64070949 2/7/2564
211 วัสดุทางการแพทย์ OR           276,640.00      276,640.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด      276,640.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด      276,640.00  ราคาต  าสุด PN64070950 2/7/2564
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212 วัสดุทางการแพทย์ OR             48,400.00        48,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        48,400.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        48,400.00  ราคาต  าสุด PN64070951 5/7/2564
213 วัสดุทางการแพทย์ OR             80,000.00        80,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        80,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        80,000.00  ราคาต  าสุด PN64070952 5/7/2564
214 วัสดุทางการแพทย์ OR             96,300.00        96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        96,300.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        96,300.00  ราคาต  าสุด PN64070953 5/7/2564
215 วัสดุทางการแพทย์ OR             41,730.00        41,730.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด        41,730.00 บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด        41,730.00  ราคาต  าสุด PN64070954 5/7/2564
216 วัสดุทางการแพทย์ OR             80,000.00        80,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        80,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        80,000.00  ราคาต  าสุด PN64070955 6/7/2564
217 วัสดุทางการแพทย์ OR             48,150.00        48,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        48,150.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        48,150.00  ราคาต  าสุด PN64070956 6/7/2564
218 วัสดุทางการแพทย์ OR             93,350.00        93,350.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยูนิเทรด จ ากัด        93,350.00 บ.บางกอกยูนิเทรด จ ากัด        93,350.00  ราคาต  าสุด PN64070957 6/7/2564
219 วัสดุทางการแพทย์ OR             57,566.00        57,566.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกส์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
       57,566.00 บ.ฟนีิกส์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
       57,566.00  ราคาต  าสุด PN64070958 6/7/2564

220 วัสดุทางการแพทย์ OR             49,844.00        49,844.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        49,844.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        49,844.00  ราคาต  าสุด PN64070959 7/7/2564
221 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 PN64070960 7/7/2564

222 วัสดุทางการแพทย์ OR             32,849.00        32,849.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกส์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

       32,849.00 บ.ฟนีิกส์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

       32,849.00  ราคาต  าสุด PN64070961 7/7/2564

223 วัสดุทางการแพทย์ OR             81,000.00        81,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด        81,000.00 บ.เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด        81,000.00  ราคาต  าสุด PN64070962 7/7/2564
224 วัสดุทางการแพทย์ OR             60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด        60,000.00 บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด        60,000.00  ราคาต  าสุด PN64070963 7/7/2564
225 วัสดุทางการแพทย์ OR             12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด        12,000.00 บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด        12,000.00  ราคาต  าสุด PN64070964 7/7/2564
226 วัสดุทางการแพทย์ OR             12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด        12,000.00 บ.อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด        12,000.00  ราคาต  าสุด PN64070965 8/7/2564
227 วัสดุทางการแพทย์ OR             44,200.00        44,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิ อัส จ ากัด        44,200.00 บ.เมดิ อัส จ ากัด        44,200.00  ราคาต  าสุด PN64070966 8/7/2564
228 วัสดุทางการแพทย์ OR             82,497.00        82,497.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด        82,497.00 บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด        82,497.00  ราคาต  าสุด PN64070967 8/7/2564
229 วัสดุทางการแพทย์ OR             40,000.00        40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด        40,000.00 บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด        40,000.00  ราคาต  าสุด PN64070968 8/7/2564
230 วัสดุทางการแพทย์ OR             32,100.00        32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด        32,100.00 บ.แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด        32,100.00  ราคาต  าสุด PN64070969 8/7/2564

231 วัสดุทางการแพทย์ OR             40,000.00        40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออมนิเมด จ ากัด        40,000.00 บ.ออมนิเมด จ ากัด        40,000.00  ราคาต  าสุด PN64070970 9/7/2564
232 วัสดุทางการแพทย์ OR             42,500.00        42,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีแอนด์อาร์ ซัพพลาย ทูลส์        42,500.00 บ.ทีแอนด์อาร์ ซัพพลาย ทูลส์        42,500.00  ราคาต  าสุด PN64070971 9/7/2564
233 วัสดุทางการแพทย์ OR             45,000.00        45,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากัด        45,000.00 บ.เมดิทอป จ ากัด        45,000.00  ราคาต  าสุด PN64070972 9/7/2564
234 วัสดุทางการแพทย์ OR             86,000.00        86,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด        86,000.00 บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด        86,000.00  ราคาต  าสุด PN64070973 9/7/2564
235 วัสดุทางการแพทย์ OR             91,584.00        91,584.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
       91,584.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
       91,584.00  ราคาต  าสุด PN64070974 9/7/2564

236 วัสดุทางการแพทย์ OR             67,500.00        67,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        67,500.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        67,500.00  ราคาต  าสุด PN64070975 12/7/2564
237 วัสดุทางการแพทย์ OR             33,800.00        33,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        33,800.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        33,800.00  ราคาต  าสุด PN64070976 12/7/2564
238 วัสดุทางการแพทย์ OR             30,500.00        30,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด        30,500.00 บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด        30,500.00  ราคาต  าสุด PN64070977 12/7/2564
239 วัสดุทางการแพทย์ OR             35,000.00        35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด        35,000.00 บ. บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด        35,000.00  ราคาต  าสุด PN64070978 12/7/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป
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รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

240 วัสดุทางการแพทย์ OR             46,238.98        46,238.98 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

       46,238.98 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

       46,238.98  ราคาต  าสุด PN64070979 12/7/2564

241 วัสดุทางการแพทย์ OR             16,050.00        16,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        16,050.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        16,050.00  ราคาต  าสุด PN64070980 12/7/2564
242 วัสดุทางการแพทย์ OR             44,500.00        44,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        44,500.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        44,500.00  ราคาต  าสุด PN64070981 13/7/2564
243 วัสดุทางการแพทย์ OR             31,200.00        31,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        31,200.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        31,200.00  ราคาต  าสุด PN64070982 13/7/2564
244 วัสดุทางการแพทย์ OR             34,882.00        34,882.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        34,882.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        34,882.00  ราคาต  าสุด PN64070983 13/7/2564
245 วัสดุทางการแพทย์ OR             90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิว ไลฟเ์มด จ ากัด        90,000.00 บ.นิว ไลฟเ์มด จ ากัด        90,000.00  ราคาต  าสุด PN64070984 13/7/2564
246 วัสดุทางการแพทย์ OR             12,037.50        12,037.50 เฉพาะเจาะจง บ.นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลธ์แคร์ จ ากัด        12,037.50 บ.นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลธ์แคร์ จ ากัด        12,037.50  ราคาต  าสุด PN64070985 13/7/2564
247 วัสดุทางการแพทย์ OR             12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอทีแซด โกลบอล จ ากัด        12,000.00 บ.เอทีแซด โกลบอล จ ากัด        12,000.00  ราคาต  าสุด PN64070986 13/7/2564
248 วัสดุทางการแพทย์ OR               8,400.00          8,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด          8,400.00 บ.ไทยก๊อส จ ากัด          8,400.00  ราคาต  าสุด PN64070987 13/7/2564
249 วัสดุทางการแพทย์ OR             32,100.00        32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        32,100.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        32,100.00  ราคาต  าสุด PN64070988 14/7/2564
250 วัสดุทางการแพทย์ OR             54,200.00        54,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        54,200.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        54,200.00  ราคาต  าสุด PN64070989 14/7/2564
251 วัสดุทางการแพทย์ OR             77,840.00        77,840.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโอ เฮลท์ แอนด์ ดีไวซ์ จ ากัด        77,840.00 บ.ริโอ เฮลท์ แอนด์ ดีไวซ์ จ ากัด        77,840.00  ราคาต  าสุด PN64070990 14/7/2564
252 วัสดุทางการแพทย์ OR             30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอ-คาดิแอค เมดิคัล จ ากัด        30,000.00 บ.ไอ-คาดิแอค เมดิคัล จ ากัด        30,000.00  ราคาต  าสุด PN64070991 14/7/2564
253 วัสดุทางการแพทย์ OR             25,000.00        25,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด        25,000.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด        25,000.00  ราคาต  าสุด PN64070992 14/7/2564
254 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 PN64070993 16/7/2564
255 วัสดุทางการแพทย์ OR             10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากัด        10,000.00 บ.เมดิทอป จ ากัด        10,000.00  ราคาต  าสุด PN64070994 16/7/2564
256 วัสดุทางการแพทย์ OR             96,300.00        96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด        96,300.00 บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด        96,300.00  ราคาต  าสุด PN64070995 16/7/2564
257 วัสดุทางการแพทย์ OR             93,200.00        93,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด        93,200.00 บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด        93,200.00  ราคาต  าสุด PN64070996 16/7/2564
258 วัสดุทางการแพทย์ OR             63,810.00        63,810.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
       63,810.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
       63,810.00  ราคาต  าสุด PN64070997 20/7/2564

259 วัสดุทางการแพทย์ OR             40,000.00        40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        40,000.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        40,000.00  ราคาต  าสุด PN64070998 20/7/2564
260 วัสดุทางการแพทย์ OR             44,800.00        44,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        44,800.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        44,800.00  ราคาต  าสุด PN64070999 20/7/2564
261 วัสดุทางการแพทย์ OR             47,840.00        47,840.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        47,840.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        47,840.00  ราคาต  าสุด PN64071000 20/7/2564
262 วัสดุทางการแพทย์ OR             71,313.00        71,313.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        71,313.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        71,313.00  ราคาต  าสุด PN64071001 21/7/2564
263 วัสดุทางการแพทย์ OR             43,200.00        43,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        43,200.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        43,200.00  ราคาต  าสุด PN64071002 21/7/2564
264 วัสดุทางการแพทย์ OR             52,000.00        52,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        52,000.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        52,000.00  ราคาต  าสุด PN64071003 21/7/2564
265 วัสดุทางการแพทย์ OR             30,816.00        30,816.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกส์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
       30,816.00 บ.ฟนีิกส์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
       30,816.00  ราคาต  าสุด PN64071004 21/7/2564

266 วัสดุทางการแพทย์ OR               5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกรซเมดิคัลโปรดักส์ จ ากัด          5,000.00 บ.เกรซเมดิคัลโปรดักส์ จ ากัด          5,000.00  ราคาต  าสุด PN64071005 21/7/2564
267 วัสดุทางการแพทย์ OR             88,106.00        88,106.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        88,106.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        88,106.00  ราคาต  าสุด PN64071006 22/7/2564
268 วัสดุทางการแพทย์ OR             49,200.00        49,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        49,200.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        49,200.00  ราคาต  าสุด PN64071007 22/7/2564



แบบ สขร. 1
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269 วัสดุทางการแพทย์ OR             45,792.00        45,792.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

       45,792.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากัด

       45,792.00  ราคาต  าสุด PN64071008 22/7/2564

270 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 PN64071009 22/7/2564
271 วัสดุทางการแพทย์ OR             78,400.00        78,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นจี โปรเกรสซิป จ ากัด        78,400.00 บ.เอ็นจี โปรเกรสซิป จ ากัด        78,400.00  ราคาต  าสุด PN64071010 22/7/2564
272 วัสดุทางการแพทย์ OR             70,000.00        70,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        70,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        70,000.00  ราคาต  าสุด PN64071011 23/7/2564
273 วัสดุทางการแพทย์ OR             50,000.00        50,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        50,000.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        50,000.00  ราคาต  าสุด PN64071012 23/7/2564
274 วัสดุทางการแพทย์ OR             34,300.00        34,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        34,300.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        34,300.00  ราคาต  าสุด PN64071013 23/7/2564
275 วัสดุทางการแพทย์ OR             36,915.00        36,915.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกส์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
       36,915.00 บ.ฟนีิกส์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
       36,915.00  ราคาต  าสุด PN64071014 23/7/2564

276 วัสดุทางการแพทย์ OR             36,800.00        36,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออมนิเมด จ ากัด        36,800.00 บ.ออมนิเมด จ ากัด        36,800.00  ราคาต  าสุด PN64071015 23/7/2564
277 วัสดุทางการแพทย์ OR             70,000.00        70,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        70,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        70,000.00  ราคาต  าสุด PN64071016 27/7/2564
278 วัสดุทางการแพทย์ OR             53,800.00        53,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        53,800.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด        53,800.00  ราคาต  าสุด PN64071017 27/7/2564
279 วัสดุทางการแพทย์ OR             95,200.00        95,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.สคิปา เมด จ ากัด        95,200.00 บ.สคิปา เมด จ ากัด        95,200.00  ราคาต  าสุด PN64071018 27/7/2564
280 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 PN64071019 27/7/2564
281 วัสดุทางการแพทย์ OR             57,600.00        57,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด        57,600.00 บ.บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด        57,600.00  ราคาต  าสุด PN64071020 27/7/2564
282 วัสดุทางการแพทย์ OR             70,000.00        70,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        70,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        70,000.00  ราคาต  าสุด PN64071021 29/7/2564
283 วัสดุทางการแพทย์ OR             57,200.00        57,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.สคิปา เมด จ ากัด        57,200.00 บ.สคิปา เมด จ ากัด        57,200.00  ราคาต  าสุด PN64071022 29/7/2564
284 วัสดุทางการแพทย์ OR             50,000.00        50,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        50,000.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        50,000.00  ราคาต  าสุด PN64071023 29/7/2564
285 วัสดุทางการแพทย์ OR             85,000.00        85,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แนชเชอเริลมีเดีย จ ากัด        85,000.00 บ.แนชเชอเริลมีเดีย จ ากัด        85,000.00  ราคาต  าสุด PN64071024 29/7/2564
286 วัสดุทางการแพทย์ OR           295,320.00      295,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด      295,320.00 บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด      295,320.00  ราคาต  าสุด PN64071025 29/7/2564
287 วัสดุทางการแพทย์ OR             23,861.00        23,861.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        23,861.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        23,861.00  ราคาต  าสุด PN64071026 30/7/2564
288 วัสดุทางการแพทย์ OR             30,816.00        30,816.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกส์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
       30,816.00 บ.ฟนีิกส์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
       30,816.00  ราคาต  าสุด PN64071027 30/7/2564

289 วัสดุทางการแพทย์ OR             29,000.00        29,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        29,000.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        29,000.00  ราคาต  าสุด PN64071028 30/7/2564
290 วัสดุทางการแพทย์ OR             85,000.00        85,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แนชเชอเริลมีเดีย จ ากัด        85,000.00 บ.แนชเชอเริลมีเดีย จ ากัด        85,000.00  ราคาต  าสุด PN64071029 30/7/2564
291 วัสดุทางการแพทย์ OR             69,750.00        69,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.พแีอนด์เจเมด จ ากัด        69,750.00 บ.พแีอนด์เจเมด จ ากัด        69,750.00  ราคาต  าสุด PN64071030 30/7/2564
292 วัสดุทางการแพทย์ (ไตเทียม) 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิพาร์ท จ ากัด 15,000.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด 15,000.00 ราคาต  าสุด PF64070289 13/7/2564
293 วัสดุทางการแพทย์ (ฟืน้ฟู)             31,778.00 31,778.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดริน์ แคร์ 31,778.00 ร้านโมเดริน์ แคร์ 31,778.00 ราคาต  าสุด Pฟ64070015 07072564
294 วัสดุทางการแพทย์ (ฟืน้ฟู)             16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิต้ี เมดิเทค 16,000.00 บ.ยูนิต้ี เมดิเทค 16,000.00 ราคาต  าสุด Pฟ64070016 07072564
295 วัสดุทางการแพทย์ (ฟืน้ฟู)               1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮลแคร์ เวิคชอบ 1,400.00 บ.เฮลแคร์ เวิคชอบ 1,400.00 ราคาต  าสุด Pฟ64070017 07072564
296 วัสดุทางการแพทย์ (ฟืน้ฟู)               4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.BJH 4,000.00 บ.BJH 4,000.00 ราคาต  าสุด Pฟ64070018 07072564
297 วัสดุทางการแพทย์ (ฟืน้ฟู)               5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.BJH 5,700.00 บ.BJH 5,700.00 ราคาต  าสุด Pฟ64070019 07072564
298 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             24,940.00        24,940.00 เฉพาะเจาะจง บ.จีนัฟ จ ากัด 24,940.00 บ.จีนัฟ จ ากัด 24,940.00 ราคาต  าสุด Pต64070109 16072564
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299 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             75,000.00        75,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แม็กซิม 75,000.00 บ.แม็กซิม 75,000.00 ราคาต  าสุด Pต64070110 16072564
300 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             10,800.00        10,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โปรเสริทซัพพลาย 10,800.00 หจก.โปรเสริทซัพพลาย 10,800.00 ราคาต  าสุด Pต64070111 16072564
301 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)             19,700.84 19,700.84 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 19,700.84 บ.ดีเคเอสเอช 19,700.84 ราคาต  าสุด QB64070057 01072564
302 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)             44,376.11 44,376.11 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 44,376.11 บ.ดีเคเอสเอช 44,376.11 ราคาต  าสุด QB64070058 01072564
303 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)             56,180.00 56,180.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช 56,180.00 บ.เอส.ดี.ทันตเวช 56,180.00 ราคาต  าสุด QB64070059 01072564
304 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)             14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิต้ี เด็นตัล 14,300.00 บ.ยูนิต้ี เด็นตัล 14,300.00 ราคาต  าสุด QB64070060 01072564
305 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร์ พ ีเด็น 5,500.00 บ.วี อาร์ พ ีเด็น 5,500.00 ราคาต  าสุด QB64070061 01072564
306 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)             18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 18,725.00 บ.ดีเคเอสเอช 18,725.00 ราคาต  าสุด QB64070062 01072564
307 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)             22,630.00 22,630.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซี ยงไฮ้ 22,630.00 บ.เซี ยงไฮ้ 22,630.00 ราคาต  าสุด QB64070063 01072564
308 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               4,488.65 4,488.65 เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนียร์ 4,488.65 บ.เด็นทาเนียร์ 4,488.65 ราคาต  าสุด QB64070064 01072564
309 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)             61,810.00 61,810.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 61,810.00 บ.ดีเคเอสเอช 61,810.00 ราคาต  าสุด QB64070065 27072564
310 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)             27,862.80 27,862.80 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 27,862.80 บ.ดีเคเอสเอช 27,862.80 ราคาต  าสุด QB64070066 29072564
311 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)             16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 16,050.00 บ.ดีเคเอสเอช 16,050.00 ราคาต  าสุด QB64070067 30072564
312 วัสดุการแพทย์ (รังสีรักษา85B)             21,000.00        21,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.ดิสโป - เมด 21,000.00 บ.ดิสโป - เมด 21,000.00 ราคาต  าสุด PT64070004 13072564
313 วัสดุการแพทย์ (รังสีวินิจฉัย)             60,000.00        60,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิคอลแคร์ 60,000.00 บริษทั เมดิคอลแคร์ 60,000.00 ราคาต  าสุด PU6470014 20072564
314 วัสดุไฟฟา้                   5,650              5,650 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวิส              5,650 กฤษณะเซอวิส              5,650 ราคาต  าสุด P964070113 7/07/2564
315 วัสดุไฟฟา้             16,100.00        16,100.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวิส        16,100.00 กฤษณะเซอวิส        16,100.00 ราคาต  าสุด P964070114 7/07/2564
316 วัสดุไฟฟา้             79,450.00        79,450.00 เฉพาะเจาะจง ปิยพร        79,450.00 ปิยพร        79,450.00 ราคาต  าสุด P964070115 7/07/2564
317 วัสดุไฟฟา้                 856.00            856.00 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์            856.00 ทวีวัฒน์            856.00 ราคาต  าสุด P964070116 9/07/2564
318 วัสดุไฟฟา้             26,260.00        26,260.00 เฉพาะเจาะจง ปิยพร        26,260.00 ปิยพร        26,260.00 ราคาต  าสุด P964070117 9/07/2564
319 วัสดุไฟฟา้                 952.30            952.30 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์            952.30 ทวีวัฒน์            952.30 ราคาต  าสุด P964070118 19/07/2564
320 วัสดุไฟฟา้                   4,708              4,708 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์              4,708 ทวีวัฒน์              4,708 ราคาต  าสุด P964070119 19/07/2564
321 วัสดุไฟฟา้               5,189.50          5,189.50 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์          5,189.50 ทวีวัฒน์          5,189.50 ราคาต  าสุด P964070120 19/07/2564
322 วัสดุไฟฟา้             73,652.00        73,652.00 เฉพาะเจาะจง ปิยพร        73,652.00 ปิยพร        73,652.00 ราคาต  าสุด P964070121 20/07/2564
323 วัสดุไฟฟา้                   6,680              6,680 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันา              6,680 ต.พฒันา              6,680 ราคาต  าสุด P964070122 22/07/2564
324 วัสดุไฟฟา้             57,298.00        57,298.00 เฉพาะเจาะจง ปิยพร        57,298.00 ปิยพร        57,298.00 ราคาต  าสุด P964070123 22/07/2564
325 วัสดุไฟฟา้                 44,267            44,267 เฉพาะเจาะจง ปิยพร            44,267 ปิยพร            44,267 ราคาต  าสุด P964070124 22/07/2564
326 วัสดุไฟฟา้                 14,050            14,050 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวิส            14,050 กฤษณะเซอวิส            14,050 ราคาต  าสุด P964070125 22/07/2564
327 วัสดุไฟฟา้               2,113.25          2,113.25 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์          2,113.25 ทวีวัฒน์          2,113.25 ราคาต  าสุด P964070126 27/7/2564
328 วัสดุก่อสร้าง                 98,770            98,770 เฉพาะเจาะจง  หลักเพชร            98,770  หลักเพชร            98,770 ราคาต  าสุด PA64070108 7/07/2564
329 วัสดุก่อสร้าง                 99,460            99,460 เฉพาะเจาะจง  หลักเพชร            99,460  หลักเพชร            99,460 ราคาต  าสุด PA64070109 7/07/2564
330 วัสดุก่อสร้าง                 49,420            49,420 เฉพาะเจาะจง  หลักเพชร            49,420  หลักเพชร            49,420 ราคาต  าสุด PA64070120 9/07/2564
331 วัสดุก่อสร้าง                 98,040            98,040 เฉพาะเจาะจง  หลักเพชร            98,040  หลักเพชร            98,040 ราคาต  าสุด PA64070121 9/07/2564
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332 วัสดุก่อสร้าง                   9,603              9,603 เฉพาะเจาะจง  ปิยพรก่อสร้าง              9,603  ปิยพรก่อสร้าง              9,603 ราคาต  าสุด PA64070122 9/07/2564
333 วัสดุก่อสร้าง                 53,728            53,728 เฉพาะเจาะจง  TTSP            53,728  TTSP            53,728 ราคาต  าสุด PA64070123 9/07/2564
334 วัสดุก่อสร้าง                 56,640            56,640 เฉพาะเจาะจง  TTSP            56,640  TTSP            56,640 ราคาต  าสุด PA64070124 19/07/2564
335 วัสดุก่อสร้าง                 68,360            68,360 เฉพาะเจาะจง  หลักเพชร            68,360  หลักเพชร            68,360 ราคาต  าสุด PA64070125 19/07/2564
336 วัสดุก่อสร้าง                 98,550            98,550 เฉพาะเจาะจง  หลักเพชร            98,550  หลักเพชร            98,550 ราคาต  าสุด PA64070126 19/07/2564
337 วัสดุก่อสร้าง                 77,732            77,732 เฉพาะเจาะจง  ปิยพรก่อสร้าง            77,732  ปิยพรก่อสร้าง            77,732 ราคาต  าสุด PA64070127 20/072564
338 วัสดุก่อสร้าง                 65,585            65,585 เฉพาะเจาะจง  หลักเพชร            65,585  หลักเพชร            65,585 ราคาต  าสุด PA64070128 20/072564
339 วัสดุก่อสร้าง                 51,370            51,370 เฉพาะเจาะจง  หลักเพชร            51,370  หลักเพชร            51,370 ราคาต  าสุด PA64070129 20/072564
340 วัสดุก่อสร้าง                 10,560            10,560 เฉพาะเจาะจง สกลชัย            10,560 สกลชัย            10,560 ราคาต  าสุด PA64070130 22/07/2564
341 วัสดุก่อสร้าง                   1,800              1,800 เฉพาะเจาะจง  ปิยพรก่อสร้าง              1,800  ปิยพรก่อสร้าง              1,800 ราคาต  าสุด PA64070131 22/07/2564
342 วัสดุก่อสร้าง                 85,220            85,220 เฉพาะเจาะจง หลักเพชร            85,220 หลักเพชร            85,220 ราคาต  าสุด PA64070132 22/07/2564
343 วัสดุก่อสร้าง                 76,240            76,240 เฉพาะเจาะจง หลักเพชร            76,240 หลักเพชร            76,240 ราคาต  าสุด PA64070133 22/07/2564
344 วัสดุก่อสร้าง                 97,610            97,610 เฉพาะเจาะจง หลักเพชร            97,610 หลักเพชร            97,610 ราคาต  าสุด PA64070135 27/7/2564
345 วัสดุก่อสร้าง                 96,245            96,245 เฉพาะเจาะจง หลักเพชร            96,245 หลักเพชร            96,245 ราคาต  าสุด PA64070136 27/7/2564
346 วัสดุก่อสร้าง                 23,640            23,640 เฉพาะเจาะจง หลักเพชร            23,640 หลักเพชร            23,640 ราคาต  าสุด PA64070137 27/7/2564
347 วัสดุส านักงาน             10,400.00        10,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ        10,400.00 บ.สมาร์ทคอมฯ        10,400.00 ราคาต  าสุด PO6407169   14/07/64
348 วัสดุส านักงาน             18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ        18,000.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ        18,000.00 ราคาต  าสุด PO6407170   14/07/64
349 วัสดุส านักงาน               7,050.00          7,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตมีฯ          7,050.00 บ.โตมีฯ          7,050.00 ราคาต  าสุด PO6407171   14/07/64
350 วัสดุส านักงาน             11,970.00        11,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2        11,970.00 ร้านถาวรกิจ 2        11,970.00 ราคาต  าสุด PO6407172   14/07/64
351 วัสดุส านักงาน             10,080.00        10,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ        10,080.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ        10,080.00 ราคาต  าสุด PO6407173   14/07/64
352 วัสดุส านักงาน               5,400.00          5,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ          5,400.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ          5,400.00 ราคาต  าสุด PO6407174   19/07/64
353 วัสดุส านักงาน               5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปี้          5,000.00 ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปี้          5,000.00 ราคาต  าสุด PO6407175   19/07/64
354 วัสดุส านักงาน             13,800.00        13,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตมีฯ        13,800.00 บ.โตมีฯ        13,800.00 ราคาต  าสุด PO6407176   19/07/64
355 วัสดุส านักงาน             60,200.00        60,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักด์ิ        60,200.00 ร้านกิตติศักด์ิ        60,200.00 ราคาต  าสุด PO6407177   21/07/64
356 วัสดุส านักงาน               7,200.00          7,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน          7,200.00 หจก.ภาสิน          7,200.00 ราคาต  าสุด PO6407178   21/07/64
357 วัสดุส านักงาน             90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน        90,000.00 หจก.ภาสิน        90,000.00 ราคาต  าสุด PO6407179   21/07/64
358 วัสดุส านักงาน               2,850.00          2,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ          2,850.00 บ.สมาร์ทคอมฯ          2,850.00 ราคาต  าสุด PO6407180   23/07/64
359 วัสดุส านักงาน               3,300.00          3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดีเวชภณัฑ์          3,300.00 ร้านสวัสดีเวชภณัฑ์          3,300.00 ราคาต  าสุด PO6407181   27/07/64
360 วัสดุส านักงาน               8,000.00          8,000.00 เฉพาะเจาะจง สนง.โรงพมิพฯ์          8,000.00 สนง.โรงพมิพฯ์          8,000.00 ราคาต  าสุด PO6407186   29/07/64
361 วัสดุส านักงาน             16,264.00        16,264.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ม่านดีบ้านสวย        16,264.00 หจก.ม่านดีบ้านสวย        16,264.00 ราคาต  าสุด PO6407188   30/07/64
362 วัสดุส านักงาน             76,000.00        76,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์นฯ        76,000.00 บ.โมเดอร์นฯ        76,000.00 ราคาต  าสุด PO6407189   30/07/64
363 วัสดุส านักงาน             88,500.00        88,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน        88,500.00 หจก.ภาสิน        88,500.00 ราคาต  าสุด PO6407190   30/07/64
364 วัสดุส านักงาน             21,000.00        21,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน        21,000.00 หจก.ภาสิน        21,000.00 ราคาต  าสุด PO6407191   30/07/64
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365 วัสดุงานบ้านฯ             48,000.00        48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แดรี ไลน์        48,000.00 บ.แดรี ไลน์        48,000.00 ราคาต  าสุด P36407209  01/07/64
366 วัสดุงานบ้านฯ             68,640.50        68,640.50 เฉพาะเจาะจง บ. เค.วายฯ        68,640.50 บ. เค.วายฯ        68,640.50 ราคาต  าสุด P36407210  01/07/64
367 วัสดุงานบ้านฯ                 680.00            680.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชาย            680.00 หสม.ทรงชาย            680.00 ราคาต  าสุด P36407212  14/07/64
368 วัสดุงานบ้านฯ                 680.00            680.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชาย            680.00 หสม.ทรงชาย            680.00 ราคาต  าสุด P36407213  15/07/64
369 วัสดุงานบ้านฯ               1,640.00          1,640.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชาย          1,640.00 หสม.ทรงชาย          1,640.00 ราคาต  าสุด P36407214  15/07/64
370 วัสดุงานบ้านฯ             17,600.00        17,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ว.ีเค        17,600.00 หจก. ว.ีเค        17,600.00 ราคาต  าสุด P36407215  15/07/64
371 วัสดุงานบ้านฯ             11,600.00        11,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ว.ีเค        11,600.00 หจก. ว.ีเค        11,600.00 ราคาต  าสุด P36407216  15/07/64
372 วัสดุงานบ้านฯ               5,800.00          5,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ว.ีเค          5,800.00 หจก. ว.ีเค          5,800.00 ราคาต  าสุด P36407217  15/07/64
373 วัสดุงานบ้านฯ             11,600.00        11,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ว.ีเค        11,600.00 หจก. ว.ีเค        11,600.00 ราคาต  าสุด P36407218  15/07/64
374 วัสดุงานบ้านฯ             80,976.00        80,976.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ        80,976.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ        80,976.00 ราคาต  าสุด P36407219  15/07/64
375 วัสดุงานบ้านฯ               6,400.00          6,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ          6,400.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ          6,400.00 ราคาต  าสุด P36407220  15/07/64
376 วัสดุงานบ้านฯ             39,600.00        39,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ        39,600.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ        39,600.00 ราคาต  าสุด P36407221  15/07/64
377 วัสดุงานบ้านฯ               4,250.00          4,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ          4,250.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ          4,250.00 ราคาต  าสุด P36407222  15/07/64
378 วัสดุงานบ้านฯ             93,250.00        93,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนันทา        93,250.00 ร้านสุนันทา        93,250.00 ราคาต  าสุด P36407224  19/07/64
379 วัสดุงานบ้านฯ               7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ          7,000.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ          7,000.00 ราคาต  าสุด P36407223  19/07/64
380 วัสดุงานบ้านฯ             97,200.00        97,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ        97,200.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ        97,200.00 ราคาต  าสุด P36407226  21/07/64
381 วัสดุงานบ้านฯ             40,660.00        40,660.00 เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค        40,660.00 บ.แบล็ค แบค แพค        40,660.00 ราคาต  าสุด P36407227  21/07/64
382 วัสดุงานบ้านฯ               2,910.00          2,910.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ          2,910.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ          2,910.00 ราคาต  าสุด P36407228  21/07/64
383 วัสดุงานบ้านฯ               3,680.00          3,680.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ          3,680.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ          3,680.00 ราคาต  าสุด P36407229  21/07/64
384 วัสดุงานบ้านฯ               7,704.00          7,704.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธนวัลเปเปอร์ฯ          7,704.00 บ.ธนวัลเปเปอร์ฯ          7,704.00 ราคาต  าสุด P36407230  23/07/64
385 วัสดุงานบ้านฯ             79,500.00        79,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ว.ีแอล        79,500.00 บ.เอส.ว.ีแอล        79,500.00 ราคาต  าสุด P36407231  23/07/64
386 วัสดุงานบ้านฯ               3,900.00          3,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ว.ีเค          3,900.00 หจก. ว.ีเค          3,900.00 ราคาต  าสุด P36407232  27/07/64
387 วัสดุงานบ้านฯ               8,800.00          8,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ว.ีเค          8,800.00 หจก. ว.ีเค          8,800.00 ราคาต  าสุด P36407233  27/07/64
388 วัสดุงานบ้านฯ             39,600.00        39,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ        39,600.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ        39,600.00 ราคาต  าสุด P36407234  27/07/64
389 วัสดุงานบ้านฯ           132,000.00      132,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ      132,000.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ      132,000.00 ราคาต  าสุด P36407235  27/07/64
390 วัสดุงานบ้านฯ                 410.00            410.00 เฉพาะเจาะจง แสนสะดวก 20            410.00 แสนสะดวก 20            410.00 ราคาต  าสุด P36407242  29/07/64
391 วัสดุงานบ้านฯ                 680.00            680.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชาย            680.00 หสม.ทรงชาย            680.00 ราคาต  าสุด P36407243  29/07/64
392 วัสดุงานบ้านฯ               4,230.00          4,230.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชาย          4,230.00 หสม.ทรงชาย          4,230.00 ราคาต  าสุด P36407244  29/07/64
393 วัสดุงานบ้านฯ             99,777.50        99,777.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไวท์โฮป        99,777.50 บ.ไวท์โฮป        99,777.50 ราคาต  าสุด P36407245  30/07/64
394 วัสดุงานบ้านฯ             97,200.00        97,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ        97,200.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ        97,200.00 ราคาต  าสุด P36407246  30/07/64
395 วัสดุงานบ้านฯ             28,700.00        28,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ        28,700.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ        28,700.00 ราคาต  าสุด P36407247  30/07/64
396 วัสดุงานบ้านฯ             12,300.00        12,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ        12,300.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ        12,300.00 ราคาต  าสุด P36407248  30/07/64
397 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)               2,400.00          2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ          2,400.00 บ.สมาร์ทคอมฯ          2,400.00 ราคาต  าสุด P764070053  14/07/64
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398 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหล่)             20,680.00        20,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ตอมพาส ซอฟท์        20,680.00 บริษทั ตอมพาส ซอฟท์        20,680.00 ราคาต  าสุด P76407027  19/07/64
399 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหล่)             12,030.00        12,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเฟร์ิสฯ        12,030.00 บริษทั บีเฟร์ิสฯ        12,030.00 ราคาต  าสุด P76407028  21/07/64
400 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหล่)             97,965.00        97,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ตอมพาส ซอฟท์        97,965.00 บริษทั ตอมพาส ซอฟท์        97,965.00 ราคาต  าสุด P76407029  23/07/64
401 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหล่)             61,000.00        61,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ตอมพาส ซอฟท์        61,000.00 บริษทั ตอมพาส ซอฟท์        61,000.00 ราคาต  าสุด P76407030  23/07/64
402 วัสดุเครื องแต่งกาย               2,940.00          2,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชินวัฒนา          2,940.00 ร้านชินวัฒนา          2,940.00 ราคาต  าสุด P6307036  23/07/64
403 วัสดุเครื องแต่งกาย           122,500.00      122,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ว.ีแอลฯ      122,500.00 บ.เอส.ว.ีแอลฯ      122,500.00 ราคาต  าสุด P6307037  23/07/64
404 วัสดุเครื องแต่งกาย               4,900.00          4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนันทา          4,900.00 ร้านสุนันทา          4,900.00 ราคาต  าสุด P6307038  30/07/64
405 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 PB64070040 06/07/64
406 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น               3,200.00          3,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย          3,200.00 หจก.พลับพลาชัย          3,200.00 ราคาต  าสุด PB64070035 06/07/64
407 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น             20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย        20,000.00 หจก.พลับพลาชัย        20,000.00 ราคาต  าสุด PB6407010 23/07/64
408 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น             20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย        20,000.00 หจก.พลับพลาชัย        20,000.00 ราคาต  าสุด PB6407011 23/07/64
409 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น             20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย        20,000.00 หจก.พลับพลาชัย        20,000.00 ราคาต  าสุด PB6407012 23/07/64
410 จ้างเหมาบริการ             30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัส  หมีสกุล        30,000.00 นายจรัส  หมีสกุล        30,000.00 ราคาต  าสุด P264072017 01/07/64
411 อาหารพร้อมรับประทาน           264,850.00      264,850.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัถ  แย้มมา      264,850.00 นายสหรัถ  แย้มมา      264,850.00 ราคาต  าสุด QA64070070 9 ก.ค. 64
412 อาหารพร้อมรับประทาน           306,000.00      306,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐธันกานต์ แตงนวล      306,000.00 นางสาวฐธันกานต์ แตงนวล      306,000.00 ราคาต  าสุด QA64070071 9 ก.ค. 64
413 อาหารพร้อมรับประทาน           459,350.00      459,350.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัถ  แย้มมา      459,350.00 นายสหรัถ  แย้มมา      459,350.00 ราคาต  าสุด QA64070075 16 ก.ค. 64
414 อาหารพร้อมรับประทาน           198,500.00      198,500.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภพ  จันทเต็ง      198,500.00 นายยุทธภพ  จันทเต็ง      198,500.00 ราคาต  าสุด QA64070076 16 ก.ค. 64
415 อาหารพร้อมรับประทาน           448,350.00      448,350.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภพ  จันทเต็ง      448,350.00 นายยุทธภพ  จันทเต็ง      448,350.00 ราคาต  าสุด QA64070077 24 ก.ค. 64
416 อาหารพร้อมรับประทาน               7,900.00          7,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัญจวน สุกสัย          7,900.00 นางสาวรัญจวน สุกสัย          7,900.00 ราคาต  าสุด QA64070078 27 ก.ค. 64
417 อาหารพร้อมรับประทาน               2,400.00          2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญนันท์  ธรรมแท้          2,400.00 นางสาวธัญนันท์  ธรรมแท้          2,400.00 ราคาต  าสุด QA64070079 29 ก.ค. 64
418 อาหารพร้อมรับประทาน               1,400.00          1,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสมใจ  จรรยาสวัสด์ิ          1,400.00 นางสมใจ  จรรยาสวัสด์ิ          1,400.00 ราคาต  าสุด QA64070080 29 ก.ค. 64
419 อาหารพร้อมรับประทาน             15,700.00        15,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรีชญา พรมมิ        15,700.00 นางสาวปรีชญา พรมมิ        15,700.00 ราคาต  าสุด QA64070081 29 ก.ค. 64
420 อาหารพร้อมรับประทาน               9,100.00          9,100.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  สิทธิโรจน์          9,100.00 นายประเสริฐ  สิทธิโรจน์          9,100.00 ราคาต  าสุด QA64070082 29 ก.ค. 64
421 อาหารพร้อมรับประทาน           307,150.00      307,150.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย พลอยหนิ      307,150.00 นายเอกชัย พลอยหนิ      307,150.00 ราคาต  าสุด QA64070083 27 ก.ค. 64
422 อาหารพร้อมรับประทาน             29,840.00        29,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐธันกานต์ แตงนวล        29,840.00 นางสาวฐธันกานต์ แตงนวล        29,840.00 ราคาต  าสุด QA64070084 30 ก.ค. 64
423 อาหารพร้อมรับประทาน           322,850.00      322,850.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัถ  แย้มมา      322,850.00 นายสหรัถ  แย้มมา      322,850.00 ราคาต  าสุด QA64070086 30 ก.ค. 64
424 อาหารพร้อมรับประทาน           314,600.00      314,600.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภพ  จันทเต็ง      314,600.00 นายยุทธภพ  จันทเต็ง      314,600.00 ราคาต  าสุด QA64070087 30 ก.ค. 64
425 อาหารพร้อมรับประทาน               2,200.00          2,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชิญาภคั ลี แตง          2,200.00 นางสาวพชิญาภคั ลี แตง          2,200.00 ราคาต  าสุด QA64070092 30 ก.ค. 64
426 อาหารพร้อมรับประทาน             32,300.00        32,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสมใจ  จรรยาสวัสด์ิ        32,300.00 นางสมใจ  จรรยาสวัสด์ิ        32,300.00 ราคาต  าสุด QA64070093 30 ก.ค. 64
427 อาหารพร้อมรับประทาน             17,800.00        17,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัญจวน สุกสัย        17,800.00 นางสาวรัญจวน สุกสัย        17,800.00 ราคาต  าสุด QA64070094 30 ก.ค. 64
428 อาหารพร้อมรับประทาน             18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญนันท์  ธรรมแท้        18,000.00 นางสาวธัญนันท์  ธรรมแท้        18,000.00 ราคาต  าสุด QA64070095 30 ก.ค. 64
429 อาหารพร้อมรับประทาน             51,200.00        51,200.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  สิทธิโรจน์        51,200.00 นายประเสริฐ  สิทธิโรจน์        51,200.00 ราคาต  าสุด QA64070097 30 ก.ค. 64
430 อาหารพร้อมรับประทาน             82,400.00        82,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรีชญา พรมมิ        82,400.00 นางสาวปรีชญา พรมมิ        82,400.00 ราคาต  าสุด QA64070098 30 ก.ค. 64
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431 อาหารพร้อมรับประทาน               2,800.00          2,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชดา จิง้หรีด          2,800.00 นางสาวรัชดา จิง้หรีด          2,800.00 ราคาต  าสุด QA64070099 30 ก.ค. 64
432 อาหารพร้อมรับประทาน               5,600.00          5,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสมัย เมาระพงษ์          5,600.00 นางสมัย เมาระพงษ์          5,600.00 ราคาต  าสุด QA64070100 30 ก.ค. 64
433 อาหารพร้อมรับประทาน               5,700.00          5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์ เรือนงาม          5,700.00 นางอนงค์ เรือนงาม          5,700.00 ราคาต  าสุด QA64070101 30 ก.ค. 64
434 อาหารพร้อมรับประทาน               1,900.00          1,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุรี ศรีสุข          1,900.00 นางสาวพรสุรี ศรีสุข          1,900.00 ราคาต  าสุด QA64070102 30 ก.ค. 64
435 อาหารพร้อมรับประทาน             12,800.00        12,800.00 เฉพาะเจาะจง นางอุดมศรี กลัดเข็มทอง        12,800.00 นางอุดมศรี กลัดเข็มทอง        12,800.00 ราคาต  าสุด QA64070103 29/7/2564
436 อาหารพร้อมรับประทาน               8,600.00          8,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุดารัตน์ ค้ิวงาม          8,600.00 นางสุดารัตน์ ค้ิวงาม          8,600.00 ราคาต  าสุด QA64070104 27/7/2564
437 วัสดุงานบ้านงานครัว         1,195,832.00    1,195,832.00 e-bidding บ.วันธัชช์ โปรเฟสชั นนัล จ ากัด    1,195,832.00 บ.วันธัชช์ โปรเฟสชั นนัล จ ากัด    1,195,832.00 ราคาต  าสุด 101/2564 1/07/2564
438 วัสดุงานบ้านงานครัว               9,124.00          9,124.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแต้เช่งเฮง          9,124.00 ร้านแต้เช่งเฮง          9,124.00 ราคาต  าสุด P36407236 29/07/2564
439 วัสดุงานบ้านงานครัว             38,100.00        38,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น ซี ซัพพลาย        38,100.00 ร้านเอ็น ซี ซัพพลาย        38,100.00 ราคาต  าสุด P36407237 29/07/2564
440 วัสดุงานบ้านงานครัว             92,540.00        92,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปณิชา        92,540.00 ร้านปณิชา        92,540.00 ราคาต  าสุด P36407238 29/07/2564
441 วัสดุงานบ้านงานครัว             38,004.00        38,004.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮง เฮง เฮง        38,004.00 ร้านเฮง เฮง เฮง        38,004.00 ราคาต  าสุด P36407239 29/07/2564
442 วัสดุงานบ้านงานครัว             82,240.00        82,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮง เฮง เฮง        82,240.00 ร้านเฮง เฮง เฮง        82,240.00 ราคาต  าสุด P36407240 29/07/2564
443 วัสดุส านักงาน         1,416,624.00    1,416,624.00 อี-มาร์เกต บ.อนันต์ แอนด์ ซันต์ เทรดด้ิง จ ากัด    1,416,624.00 อ-ีมาร์เกต    1,416,624.00 ราคาต  าสุด 107/2564 12/07/2564
444 วัสดุส านักงาน             72,319.40        72,319.40 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ        72,319.40 ร้านถาวรกิจ        72,319.40 ราคาต  าสุด PO6407167 13/07/2564
445 วัสดุส านักงาน             29,412.00        29,412.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ        29,412.00 ร้านถาวรกิจ        29,412.00 ราคาต  าสุด PO6407168 13/07/2564
446 วัสดุส านักงาน             82,370.00        82,370.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตมี        82,370.00 บ.โตมี        82,370.00 ราคาต  าสุด PO6407182 29/07/2564
447 วัสดุส านักงาน             90,464.80        90,464.80 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ        90,464.80 ร้านถาวรกิจ        90,464.80 ราคาต  าสุด PO6407183 29/07/2564
448 วัสดุส านักงาน             78,404.60        78,404.60 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ        78,404.60 ร้านถาวรกิจ        78,404.60 ราคาต  าสุด PO6407184 29/07/2564
449 วัสดุส านักงาน             89,389.00        89,389.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ        89,389.00 ร้านถาวรกิจ        89,389.00 ราคาต  าสุด PO6407185 29/07/2564
450 วัสดุคอมพวิเตอร์ (ในคลัง)             18,200.00        18,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟริส        18,200.00 หจก.บีเฟริส        18,200.00 ราคาต  าสุด P76407031 29/07/2564
451 ครุภณัฑ์ทั วไป 6,980.00 6,980.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 6,980.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 6,980.00 ราคาต  าสุด Pณ64070282 6/7/2564
452 ครุภณัฑ์ทั วไป 4,380.00 4,380.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 4,380.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 4,380.00 ราคาต  าสุด Pณ64060256 6/7/2564
453 ครุภณัฑ์ทั วไป 27,777.20 27,777.20 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที 27,777.20 บ.ธงชัย ไอที 27,777.20 ราคาต  าสุด Pจ64070284 13/7/2564
454 ครุภณัฑ์ทั วไป 6,409.30 6,409.30 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที 6,409.30 บ.ธงชัย ไอที 6,409.30 ราคาต  าสุด Pณ64070285 13/7/2564
455 ครุภณัฑ์ทั วไป 9,148.50 9,148.50 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์ 9,148.50 ร้านทวีวัฒน์ 9,148.50 ราคาต  าสุด Pณ64070286 13/7/2564
456 ครุภณัฑ์ทั วไป 8,490.00 8,490.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที 8,490.00 บ.ธงชัย ไอที 8,490.00 ราคาต  าสุด Pณ64070287 14/7/2564
457 ครุภณัฑ์ทั วไป 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์ 1,605.00 ร้านทวีวัฒน์ 1,605.00 ราคาต  าสุด Pณ64070288 13/7/2564
458 ครุภณัฑ์ทั วไป 7,230.00 7,230.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที 7,230.00 บ.ธงชัย ไอที 7,230.00 ราคาต  าสุด Pณ64070289 13/7/2564
459 ครุภณัฑ์ทั วไป 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเค.เมดิคอล 32,000.00 หจก.ว.ีเค.เมดิคอล 32,000.00 ราคาต  าสุด Pณ64070290 13/7/2564
460 ครุภณัฑ์ทั วไป 51,500.00 51,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. คอมพาสซอฟท์ 51,500.00 บ. คอมพาสซอฟท์ 51,500.00 ราคาต  าสุด Pจ64070291 13/7/2564
461 ครุภณัฑ์ทั วไป 15,868.10 15,868.10 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์ 15,868.10 ร้านทวีวัฒน์ 15,868.10 ราคาต  าสุด Pณ64070292 13/7/2564
462 ครุภณัฑ์ทั วไป 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์ 2,600.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 2,600.00 ราคาต  าสุด Pณ64070293 16/7/2564
463 ครุภณัฑ์การแพทย์ 46,500.00 46,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคพี 46,500.00 ร้าน ดีเคพี 46,500.00 ราคาต  าสุด PO64070294 16/7/2564
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464 ครุภณัฑ์ทั วไป 22,600.00 22,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนานิตย์ 22,600.00 ร้านธนานิตย์ 22,600.00 ราคาต  าสุด PJ64070295 16/7/2564
465 ครุภณัฑ์การแพทย์ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.345 เมดิคอล 4,200.00 บ.345 เมดิคอล 4,200.00 ราคาต  าสุด Pณ64070296 16/7/2564
466 ครุภณัฑ์ทั วไป 1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 1,890.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 1,890.00 ราคาต  าสุด PO64050227 16/7/2564
467 ครุภณัฑ์ทั วไป 15,980.00 15,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.พพีวีายเอ็นเตอร์ไพรส 15,980.00 บ.พพีวีายเอ็นเตอร์ไพรส 15,980.00 ราคาต  าสุด Pณ64070298 16/7/2564
468 ครุภณัฑ์ทั วไป 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที 2,200.00 บ.ธงชัย ไอที 2,200.00 ราคาต  าสุด Pณ64070300 19/7/2564
469 ครุภณัฑ์ทั วไป 46,010.00 46,010.00 เฉพาะเจาะจง บ ทัศพรซัพพลาย 46,010.00 บ ทัศพรซัพพลาย 46,010.00 ราคาต  าสุด PJ64070301 19/7/2564
470 ครุภณัฑ์การแพทย์ 7,450.00 7,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออลล์เวล ไลฟ์ 7,450.00 บ.ออลล์เวล ไลฟ์ 7,450.00 ราคาต  าสุด Pณ64070307 22/7/2564
471 ครุภณัฑ์การแพทย์ 240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 240,000.00 บ.ดีเคเอสเอช 240,000.00 ราคาต  าสุด PO64070308 22/7/2564
472 ครุภณัฑ์ทั วไป 8,370.00 8,370.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 8,370.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 8,370.00 ราคาต  าสุด Pณ64070309 22/7/2564
473 ครุภณัฑ์ทั วไป 3,980.00 3,980.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 3,980.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 3,980.00 ราคาต  าสุด Pณ64070310 22/7/2564
474 ครุภณัฑ์การแพทย์ 360,000.00 360,000.00 e-bidding บ.โอลิมปัส 350,000.00 บ.โอลิมปัส 350,000.00 ราคาต  าสุด 110/2564 20/7/2564
475 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             88,435.50        88,435.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย)

 จ ากัด
       88,435.50 บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย)

 จ ากัด
       88,435.50 ราคาต  าสุด P$64070144 13-ก.ค.-64

476 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์               2,140.00          2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พเีอสอี เมดิคอล จ ากัด          2,140.00 บริษทั พเีอสอี เมดิคอล จ ากัด          2,140.00 ราคาต  าสุด P$64070145 13-ก.ค.-64
477 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             14,552.00        14,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอ็มเคที (ประเทศไทย) 

จ ากัด
       14,552.00 บริษทั เอสเอ็มเคที (ประเทศไทย) 

จ ากัด
       14,552.00 ราคาต  าสุด P$64070146 13-ก.ค.-64

478 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             20,805.00        20,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด        20,805.00 บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด        20,805.00 ราคาต  าสุด P$64070147 13-ก.ค.-64
479 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             70,800.00        70,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เกทเวย์ เฮลแคร์ จ ากัด        70,800.00 บริษทั เกทเวย์ เฮลแคร์ จ ากัด        70,800.00 ราคาต  าสุด P$64070148 13-ก.ค.-64
480 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             39,000.00        39,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณเปรมแพทย์ภณัฑ์        39,000.00 คุณเปรมแพทย์ภณัฑ์        39,000.00 ราคาต  าสุด P$64070149 13-ก.ค.-64
481 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             75,000.00        75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เกรท โกร เทรดด้ิง จ ากัด        75,000.00 บริษทั เกรท โกร เทรดด้ิง จ ากัด        75,000.00 ราคาต  าสุด P$64070150 13-ก.ค.-64
482 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             19,260.00        19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปซเมด จ ากัด        19,260.00 บริษทั สไปซเมด จ ากัด        19,260.00 ราคาต  าสุด P$64070151 21-ก.ค.-64
483 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์               2,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ตะวันแม็คไวซ์ จ ากัด          2,000.00 บริษทั ตะวันแม็คไวซ์ จ ากัด          2,000.00 ราคาต  าสุด P$64070152 21-ก.ค.-64
484 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             95,547.00        95,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด        95,547.00 บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด        95,547.00 ราคาต  าสุด P$64070153 21-ก.ค.-64
485 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             93,090.00        93,090.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วินเทร็ชเชอร์        93,090.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วินเทร็ชเชอร์        93,090.00 ราคาต  าสุด P$64070154 21-ก.ค.-64
486 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             81,540.00        81,540.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ซี ที วาย เดนทัล 

เซอร์วิส
       81,540.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ซี ที วาย เดนทัล 

เซอร์วิส
       81,540.00 ราคาต  าสุด P$64070155 23-ก.ค.-64

487 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             39,376.00        39,376.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากัด        39,376.00 บริษทั เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากัด        39,376.00 ราคาต  าสุด P$64070156 23-ก.ค.-64
488 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             26,215.00        26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจพพี ีแคร์ จ ากัด        26,215.00 บริษทั เจพพี ีแคร์ จ ากัด        26,215.00 ราคาต  าสุด P$64070157 23-ก.ค.-64
489 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             55,640.00        55,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        55,640.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        55,640.00 ราคาต  าสุด P$64070158 23-ก.ค.-64
490 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             55,640.00        55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ เทคโนโลยี อัลเทอร์

เนทีฟ จ ากัด
       55,640.00 บริษทั แอดวานซ์ เทคโนโลยี อัลเทอร์

เนทีฟ จ ากัด
       55,640.00 ราคาต  าสุด P$64070159 30-ก.ค.-64

491 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             10,700.00        10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        10,700.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        10,700.00 ราคาต  าสุด P$64070160 30-ก.ค.-64
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492 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             15,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ที อี คิว จ ากัด        15,000.00 บริษทั  ที อี คิว จ ากัด        15,000.00 ราคาต  าสุด P$64070161 30-ก.ค.-64
493 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์               3,959.00          3,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จ ากัด          3,959.00 บริษทั กิบไทย จ ากัด          3,959.00 ราคาต  าสุด P$64070162 30-ก.ค.-64
494 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             61,900.00        61,900.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พี.เค. เมดไลฟื        61,900.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พี.เค. เมดไลฟื        61,900.00 ราคาต  าสุด P$64070163 30-ก.ค.-64
495 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             36,910.00        36,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        36,910.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        36,910.00 ราคาต  าสุด P$64070164 30-ก.ค.-64
496 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             66,110.00        66,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        66,110.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        66,110.00 ราคาต  าสุด Pธ64070093 5-ก.ค.-64
497 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             27,820.00        27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ เทคโนโลยี อัลเทอร์

เนทีฟ จ ากัด
       27,820.00 บริษทั แอดวานซ์ เทคโนโลยี อัลเทอร์

เนทีฟ จ ากัด
       27,820.00 ราคาต  าสุด Pธ64070094 5-ก.ค.-64

498 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             22,000.00        22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีเอ็นเอส เมดิทรอนิกส์ จ ากัด        22,000.00 บริษทั ทีเอ็นเอส เมดิทรอนิกส์ จ ากัด        22,000.00 ราคาต  าสุด Pธ64070095 5-ก.ค.-64
499 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             93,140.00        93,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด        93,140.00 บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด        93,140.00 ราคาต  าสุด Pธ64070096 5-ก.ค.-64

500 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม               9,630.00          9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด          9,630.00 บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด          9,630.00 ราคาต  าสุด Pธ64070097 5-ก.ค.-64
501 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม               5,162.75          5,162.75 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์ โดยนายบุญสนอง กัจ

ฉมาภรณ์
         5,162.75 ร้านทวีวัฒน์ โดยนายบุญสนอง กัจ

ฉมาภรณ์
         5,162.75 ราคาต  าสุด Pธ64070098 5-ก.ค.-64

502 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             15,200.00        15,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจเอส ยูนิเทค จ ากัด        15,200.00 บริษทั เจเอส ยูนิเทค จ ากัด        15,200.00 ราคาต  าสุด Pธ64070099 8-ก.ค.-64
503 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             41,000.00        41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโนเวชั น จ ากัด        41,000.00 บริษทั อินโนเวชั น จ ากัด        41,000.00 ราคาต  าสุด Pธ64070100 8-ก.ค.-64
504 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             98,855.00        98,855.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        98,855.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        98,855.00 ราคาต  าสุด Pธ64070101 8-ก.ค.-64
505 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             87,500.00        87,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด        87,500.00 บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด        87,500.00 ราคาต  าสุด Pธ64070102 8-ก.ค.-64
506 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             28,000.00        28,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์        28,000.00 คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์        28,000.00 ราคาต  าสุด Pธ64070103 12-ก.ค.-64
507 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             68,960.00        68,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        68,960.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        68,960.00 ราคาต  าสุด Pธ64070104 12-ก.ค.-64
508 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม               7,800.00          7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด          7,800.00 บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด          7,800.00 ราคาต  าสุด Pธ64070105 12-ก.ค.-64

509 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม               5,181.82          5,181.82 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด          5,181.82 บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด          5,181.82 ราคาต  าสุด Pธ64070106 12-ก.ค.-64
510 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม               3,495.00          3,495.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนิิจยนต์          3,495.00 ร้านพนิิจยนต์          3,495.00 ราคาต  าสุด Pธ64070107 12-ก.ค.-64
511 จ้างเหมาบริการ             53,800.00        53,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส        53,800.00 ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส        53,800.00 ราคาต  าสุด P264072212 27/07/2564
512 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป             21,191.35        21,191.35 เฉพาะเจาะจง บริษ ท จีเนียส พาร์ท (2014) จ ากัด        21,191.35 บริษ ท จีเนียส พาร์ท (2014) จ ากัด        21,191.35 ราคาต  าสุด Pฏ64072065 7/7/2564
513 ซ่อมรถยนต์             15,392.81        15,392.81 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าธีรชัยราชบุรีฯ        15,392.81 บริษทั โตโยต้าธีรชัยราชบุรีฯ        15,392.81 ราคาต  าสุด Pผ64072018 1/7/2564
514 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป             33,400.00        33,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส        33,400.00 ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส        33,400.00 ราคาต  าสุด Pป64072066 7/1/2564
515 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป               1,190.00          1,190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภชัดา ซ่อมจักร          1,190.00 ร้านภชัดา ซ่อมจักร          1,190.00 ราคาต  าสุด Pฏ64072120 14/7/2564
516 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป             12,091.00        12,091.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน 

จ ากัด
       12,091.00 บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน 

จ ากัด
       12,091.00 ราคาต  าสุด Pฝ64072124 14/7/2564

517 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป               7,500.00          7,500.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอร์วิส โดยนายบรรพต เปีย
ปะโมง

         7,500.00 กฤษณะเซอร์วิส โดยนายบรรพต เปีย
ปะโมง

         7,500.00 ราคาต  าสุด Pป64072125 14/7/2564
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518 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป               4,280.00          4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพรซัพพลายและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด

         4,280.00 บริษทั ทัศพรซัพพลายและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด

         4,280.00 ราคาต  าสุด Pฏ64072126 14/7/2564

519 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป                 500.00            500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส            500.00 ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส            500.00 ราคาต  าสุด Pฏ64072127 14/7/2564
520 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป             82,925.00        82,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด
       82,925.00 บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด
       82,925.00 ราคาต  าสุด Pป64072140 15/7/2564

521 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป               8,367.40          8,367.40 เฉพาะเจาะจง บริษ ท จีเนียส พาร์ท (2014) จ ากัด          8,367.40 บริษ ท จีเนียส พาร์ท (2014) จ ากัด          8,367.40 ราคาต  าสุด Pผ64072037 5/7/2564
522 ซ่อมรถยนต์               8,580.97          8,580.97 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าธีรชัยราชบุรีฯ          8,580.97 บริษทั โตโยต้าธีรชัยราชบุรีฯ          8,580.97 ราคาต  าสุด Pฏ64061857 15/6/2564
523 ซ่อมรถยนต์               8,652.56          8,652.56 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าธีรชัยราชบุรีฯ          8,652.56 บริษทั โตโยต้าธีรชัยราชบุรีฯ          8,652.56 ราคาต  าสุด Pผ64072067 7/7/2564
524 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป             42,800.00        42,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์แอร์        42,800.00 หจก.ทวีทรัพย์แอร์        42,800.00 ราคาต  าสุด Pป64072213 27/7/2564
525 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป             44,900.00        44,900.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอร์วิส โดยนายบรรพต เปีย

ปะโมง
       44,900.00 กฤษณะเซอร์วิส โดยนายบรรพต เปีย

ปะโมง
       44,900.00 ราคาต  าสุด Pป64072225 29/7/2564

526 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป             41,280.00        41,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส        41,280.00 ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส        41,280.00 ราคาต  าสุด Pป64072226 29/7/2564
527 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป             34,373.75        34,373.75 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด
       34,373.75 บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด
       34,373.75 ราคาต  าสุด Pป64072227 29/7/2564

528 ซ่อมรถยนต์               7,185.59          7,185.59 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าธีรชัยราชบุรีฯ          7,185.59 บริษทั โตโยต้าธีรชัยราชบุรีฯ          7,185.59 ราคาต  าสุด Pผ64072177 21/7/2564
บริษทั โตโมกราฟ จ ากัด 8,966,000.00
บริษทั อุดรเมดิคอลซัพพลาย จ ากัด 9,000,000.00
บริษทั เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท 
จ ากัด

1,117,000.00

บริษทั ทันตสยาม จ ากัด 1,124,000.00
531 จ้างบ ารุงรักษาเครื องท าน้ าเย็น Chill

 York
165000 165,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน คอนโทรลส์ อินเตอร์

เนชั นแนล (ประเทศไทย)
165,000 บริษทั จอหน์สัน คอนโทรลส์ อินเตอร์

เนชั นแนล (ประเทศไทย)
165,000 ราคาต  าสุด 132/2564 22/7/2564

532 จ้างติดต้ังประตูอลูมิเนียม ทางเข้าชัน้
 3, 6 และ 7 อาคารกาญจนาฯ

          172,000.00      172,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง โดยนายประเสริฐ 
ทองกล  าแสง

170,000.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง โดยนายประเสริฐ 
ทองกล  าแสง

170,000.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

130/2564 13 ก.ค. 64

533 จ้างกัน้ผนังเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชือ้ 
กลุ่มงานอายุรกรรมชาย 1, 2 และ 
อายุรกรรมหญิง 2

          496,000.00      496,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชร คอนสตรัคชั น จ ากัด 485,000.00 บริษทั หลักเพชร คอนสตรัคชั น จ ากัด 485,000.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

131/2565 19 ก.ค. 64

534 จ้างกัน้ผนังหอ้งแยกโรคไตเทียม 
อาคารเจ้าฟา้ฯ ชัน้ 4

          117,500.00      117,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชร คอนสตรัคชั น จ ากัด      109,000.00 บริษทั หลักเพชร คอนสตรัคชั น จ ากัด      109,000.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

Pก640722289 29 ก.ค. 64

535 ตรายาง             10,320.00        10,320.00 เฉพาะเจาะจง อาษร        10,320.00 อาษร        10,320.00 ราคาต  าสุด P264072034 5/7/2564
536 ตรายาง               2,220.00          2,220.00 เฉพาะเจาะจง อาษร          2,220.00 อาษร          2,220.00 ราคาต  าสุด P264072035 5/7/2564

บริษทั โตโมกราฟ จ ากัด 8,966,000.00 ราคาต  าสุด 128/2564 7/7/2564

1.บริษทั เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท 
จ ากัด เป็นเงิน

1,117,000.00 ราคาต  าสุด 129/2564 8/7/2564

529 จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื อง
เอ็กซเรย์คอมพวิเตอร์

        9,000,000.00    8,966,000.00 e-bidding

530 ปรับปรุงระบบปรับอากาศทันตก
รรมปลอดเชือ้

1,132,000    1,132,000.00 e-bidding
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537 ถ่ายเอกสาร               3,500.00          3,500.00 เฉพาะเจาะจง A S COPY CENTER          3,500.00 A S COPPY CENTER          3,500.00 ราคาต  าสุด P264072036 5/7/2564
538 จ้างปรับปรุงโปรแกรม             25,000.00        25,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นวภสัร์ ชมสท้าน        25,000.00 น.ส.นวภสัร์ ชมสท้าน          2,500.00 ราคาต  าสุด P264072033 5/7/2564
539 ป้ายไวนิล               2,880.00          2,880.00 เฉพาะเจาะจง A S COPY CENTER          2,880.00 A S COPPY CENTER          2,880.00 ราคาต  าสุด P264072019 1/7/2564
540 ป้ายไวนิล                 360.00            360.00 เฉพาะเจาะจง A S COPY CENTER            360.00 A S COPPY CENTER            360.00 ราคาต  าสุด P264072020 1/7/2564
541 ป้ายไวนิล               1,400.00          1,400.00 เฉพาะเจาะจง A S COPY CENTER          1,400.00 A S COPPY CENTER          1,400.00 ราคาต  าสุด P264072021 1/7/2564
542 เครื องวัดความดันโลหติ           240,000.00      240,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. DKSH      240,000.00 บ. DKSH      240,000.00 ราคาต  าสุด PO64070308 23/7/2564
543 เช่าสถานที  ร.พ.สนาม           300,000.00      300,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บ้านเสธ์ รีสอร์ท      300,000.00 บ.บ้านเสธ์ รีสอร์ท      300,000.00 ราคาต  าสุด P264072083 8/7/2564
544 เก้าอีส้ านักงาน               6,980.00          6,980.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิ เฟอร์นิเจอร์          6,980.00 กิตติศักด์ิ เฟอร์นิเจอร์          6,980.00 ราคาต  าสุด Pณ64070282 6/7/2564
545 เก้าอีส้ านักงาน               4,380.00          4,380.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิ เฟอร์นิเจอร์          4,380.00 กิตติศักด์ิ เฟอร์นิเจอร์          4,380.00 ราคาต  าสุด Pณ64070283 6/7/2564
546 โทรทัศน์ LED 32 นิว้             26,414.30        26,414.30 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที        26,414.30 บ.ธงชัย ไอที        26,414.30 ราคาต  าสุด Pณ64070284 13/7/2564
547 ตู้เย็น 2 ประตู               6,409.30          6,409.30 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที          6,409.30 บ.ธงชัย ไอที          6,409.30 ราคาต  าสุด Pณ64070285 13/7/2564
548 ไฟฉุกเฉิน               9,148.50          9,148.50 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที          9,148.50 บ.ธงชัย ไอที          9,148.50 ราคาต  าสุด Pณ64070286 13/7/2564
549 โทรทัศน์ LED 42 นิว้               8,490.00          8,490.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที          8,490.00 บ.ธงชัย ไอที          8,490.00 ราคาต  าสุด Pณ64070287 14/7/2564
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1 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             25,145.00        25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        25,145.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        25,145.00 ราคาต  าสุด PG64080911 2/8/2564

2 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดีเวชภณัฑ์        90,000.00 ร้านสวัสดีเวชภณัฑ์        90,000.00 ราคาต  าสุด PG64080912 2/8/2564
3 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด        99,000.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด        99,000.00 ราคาต  าสุด PG64080913 2/8/2564
4 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             50,000.00        50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยฮอสพทิอล โปรดักส์ จ ากัด        50,000.00 บริษทั ไทยฮอสพทิอล โปรดักส์ จ ากัด        50,000.00 ราคาต  าสุด PG64080914 2/8/2564
5 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 PG64080915 2/8/2564
6 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             10,914.00        10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        10,914.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        10,914.00 ราคาต  าสุด PG64080916 2/8/2564

7 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             62,060.00        62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

       62,060.00 บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

       62,060.00 ราคาต  าสุด PG64080917 2/8/2564

8 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             82,540.00        82,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด        82,540.00 บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด        82,540.00 ราคาต  าสุด PG64080918 2/8/2564
9 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             22,000.00        22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บลูเบิร์ด 589 จ ากัด        22,000.00 บริษทั บลูเบิร์ด 589 จ ากัด        22,000.00 ราคาต  าสุด PG64080919 2/8/2564
10 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             25,680.00        25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด        25,680.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด        25,680.00 ราคาต  าสุด PG64080920 2/8/2564
11 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด        30,000.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด        30,000.00 ราคาต  าสุด PG64080921 2/8/2564
12 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             84,000.00        84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด
       84,000.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด
       84,000.00 ราคาต  าสุด PG64080922 2/8/2564

13 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             74,713.00        74,713.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด        74,713.00 บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด        74,713.00 ราคาต  าสุด PG64080923 2/8/2564
14 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             62,702.00        62,702.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        62,702.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        62,702.00 ราคาต  าสุด PG64080924 2/8/2564

15 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             94,160.00        94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        94,160.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        94,160.00 ราคาต  าสุด PG64080925 3/8/2564

16 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด        99,000.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด        99,000.00 ราคาต  าสุด PG64080926 3/8/2564
17 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             54,845.00        54,845.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด        54,845.00 บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด        54,845.00 ราคาต  าสุด PG64080927 3/8/2564
18 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปรเคียว เมด จ ากัด          6,000.00 บริษทั โปรเคียว เมด จ ากัด          6,000.00 ราคาต  าสุด PG64080928 3/8/2564
19 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               5,600.00          5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด          5,600.00 บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด          5,600.00 ราคาต  าสุด PG64080929 3/8/2564
20 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 PG64080930 3/8/2564
21 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จ ากัด          5,000.00 บริษทั ยูนิเมด จ ากัด          5,000.00 ราคาต  าสุด PG64080931 3/8/2564
22 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 PG64080932 5/8/2564

23 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด        99,000.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด        99,000.00 ราคาต  าสุด PG64080933 5/8/2564
24 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             92,857.50        92,857.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด        92,857.50 บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด        92,857.50 ราคาต  าสุด PG64080934 5/8/2564
25 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             87,419.00        87,419.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด        87,419.00 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด        87,419.00 ราคาต  าสุด PG64080935 5/8/2564
26 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 PG64080936 5/8/2564

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

27 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 PG64080937 5/8/2564
28 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             49,220.00        49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        49,220.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        49,220.00 ราคาต  าสุด PG64080938 5/8/2564

29 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

       90,000.00 บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

       90,000.00 ราคาต  าสุด PG64080939 5/8/2564

30 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             12,600.00        12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด        12,600.00 บริษทั เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด        12,600.00 ราคาต  าสุด PG64080940 5/8/2564
31 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             56,000.00        56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด        56,000.00 บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด        56,000.00 ราคาต  าสุด PG64080941 5/8/2564
32 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เรียลเมด จ ากัด        30,000.00 บริษทั เรียลเมด จ ากัด        30,000.00 ราคาต  าสุด PG64080942 5/8/2564
33 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               7,490.00          7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          7,490.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          7,490.00 ราคาต  าสุด PG64080943 5/8/2564
34 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 PG64080944 6/8/2564

35 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 PG64080945 6/8/2564
36 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดีเวชภณัฑ์        90,000.00 ร้านสวัสดีเวชภณัฑ์        90,000.00 ราคาต  าสุด PG64080946 6/8/2564
37 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด        99,000.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด        99,000.00 ราคาต  าสุด PG64080947 6/8/2564
38 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 PG64080948 6/8/2564
39 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด        60,000.00 บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด        60,000.00 ราคาต  าสุด PG64080949 6/8/2564
40 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               9,600.00          9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิคอลแคร์ จ ากัด          9,600.00 บริษทั เมดิคอลแคร์ จ ากัด          9,600.00 ราคาต  าสุด PG64080950 6/8/2564
41 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             46,224.00        46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด        46,224.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด        46,224.00 ราคาต  าสุด PG64080951 6/8/2564
42 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               9,360.00          9,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด          9,360.00 บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด          9,360.00 ราคาต  าสุด PG64080952 6/8/2564
43 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               5,100.00          5,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จ ากัด          5,100.00 บริษทั ยูนิเมด จ ากัด          5,100.00 ราคาต  าสุด PG64080953 6/8/2564
44 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             18,190.00        18,190.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สกายเมดไลน์        18,190.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สกายเมดไลน์        18,190.00 ราคาต  าสุด PG64080954 6/8/2564
45 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             48,792.00        48,792.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด        48,792.00 บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด        48,792.00 ราคาต  าสุด PG64080955 6/8/2564
46 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 PG64080956 6/8/2564
47 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             62,010.00        62,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด        62,010.00 บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด        62,010.00 ราคาต  าสุด PG64080957 6/8/2564
48 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             83,600.00        83,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด        83,600.00 บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด        83,600.00 ราคาต  าสุด PG64080958 13/8/2564
49 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 PG64080959 13/8/2564

50 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด        99,000.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด        99,000.00 ราคาต  าสุด PG64080960 13/8/2564
51 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             21,600.00        21,600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย        21,600.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย        21,600.00 ราคาต  าสุด PG64080961 13/8/2564
52 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             89,452.00        89,452.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด        89,452.00 บริษทั เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จ ากัด        89,452.00 ราคาต  าสุด PG64080962 13/8/2564
53 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             99,510.00        99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด        99,510.00 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด        99,510.00 ราคาต  าสุด PG64080963 13/8/2564
54 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             63,000.00        63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด        63,000.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด        63,000.00 ราคาต  าสุด PG64080964 13/8/2564
55 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             78,805.50        78,805.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด        78,805.50 บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด        78,805.50 ราคาต  าสุด PG64080965 13/8/2564
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56 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             96,556.80        96,556.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด        96,556.80 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด        96,556.80 ราคาต  าสุด PG64080966 13/8/2564
57 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             26,200.00        26,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด        26,200.00 บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด        26,200.00 ราคาต  าสุด PG64080967 13/8/2564
58 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             73,830.00        73,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        73,830.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        73,830.00 ราคาต  าสุด PG64080968 16/8/2564

59 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 PG64080969 16/8/2564
60 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               5,500.00          5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          5,500.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          5,500.00 ราคาต  าสุด PG64080970 16/8/2564
61 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               9,058.00          9,058.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย 

จ ากัด
         9,058.00 บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย 

จ ากัด
         9,058.00 ราคาต  าสุด PG64080971 16/8/2564

62 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             10,687.50        10,687.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        10,687.50 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        10,687.50 ราคาต  าสุด PG64080972 16/8/2564

63 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             85,386.00        85,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด        85,386.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด        85,386.00 ราคาต  าสุด PG64080973 16/8/2564
64 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             41,000.00        41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด        41,000.00 บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด        41,000.00 ราคาต  าสุด PG64080974 16/8/2564
65 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 PG64080975 17/8/2564

66 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

       99,000.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

       99,000.00 ราคาต  าสุด PG64080976 17/8/2564

67 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 PG64080977 17/8/2564
68 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยฮอสพทิอล โปรดักส์ จ ากัด        90,000.00 บริษทั ไทยฮอสพทิอล โปรดักส์ จ ากัด        90,000.00 ราคาต  าสุด PG64080978 17/8/2564
69 เวชภณัฑ์มิใช่ยา             90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดีเวชภณัฑ์        90,000.00 ร้านสวัสดีเวชภณัฑ์        90,000.00 ราคาต  าสุด PG64080979 17/8/2564
70 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               6,900.00          6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด          6,900.00 บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด          6,900.00 ราคาต  าสุด PG64080980 17/8/2564
71 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 PG64080981 17/8/2564
72 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64080494 2/8/2564
73 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64080495 2/8/2564
74 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 437,500.00 437,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป จ ากัด 437,500.00 บริษทั เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป จ ากัด 437,500.00 ราคาต  าสุด PK64080496 2/8/2564
75 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คิว.เอส.อินเตอร์เนชั นแนล จ ากัด 25,000.00 บริษทั คิว.เอส.อินเตอร์เนชั นแนล จ ากัด 25,000.00 ราคาต  าสุด PK64080497 2/8/2564

76 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 94,920.00 94,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 94,920.00 บริษทั พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 94,920.00 ราคาต  าสุด PK64080498 2/8/2564
77 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
90,000.00 บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
90,000.00 ราคาต  าสุด PK64080499 2/8/2564

78 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 88,940.00 88,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 88,940.00 บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด 88,940.00 ราคาต  าสุด PK64080500 2/8/2564
79 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 428,000.00 428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
428,000.00 บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
428,000.00 ราคาต  าสุด PK64080501 2/8/2564
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80 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 210,000.00 210,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

210,000.00 บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

210,000.00 ราคาต  าสุด PK64080502 2/8/2564

81 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 90,479.00 90,479.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 90,479.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 90,479.00 ราคาต  าสุด PK64080503 2/8/2564
82 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 94,800.00 94,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด 94,800.00 บริษทั อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด 94,800.00 ราคาต  าสุด PK64080504 2/8/2564
83 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 50,718.00 50,718.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 50,718.00 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 50,718.00 ราคาต  าสุด PK64080505 2/8/2564
84 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 3,740.00 3,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 3,740.00 บริษทั ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 3,740.00 ราคาต  าสุด PK64080506 2/8/2564
85 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมด-วัน จ ากัด 22,500.00 บริษทั เมด-วัน จ ากัด 22,500.00 ราคาต  าสุด PK64080507 2/8/2564
86 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิโนวา จ ากัด 99,510.00 บริษทั เมดิโนวา จ ากัด 99,510.00 ราคาต  าสุด PK64080508 2/8/2564
87 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 40,446.00 40,446.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด 40,446.00 บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากัด 40,446.00 ราคาต  าสุด PK64080509 2/8/2564
88 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64080510 3/8/2564
89 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64080511 3/8/2564
90 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
9,095.00 บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
9,095.00 ราคาต  าสุด PK64080512 3/8/2564

91 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 21,910.00 21,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 21,910.00 บริษทั กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 21,910.00 ราคาต  าสุด PK64080513 3/8/2564

92 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64080514 4/8/2564
93 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64080515 4/8/2564
94 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 11,235.00 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 11,235.00 ราคาต  าสุด PK64080516 4/8/2564
95 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 10,570.00 10,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 10,570.00 บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 10,570.00 ราคาต  าสุด PK64080517 4/8/2564
96 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64080519 5/8/2564
97 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64080520 5/8/2564
98 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 420,000.00 420,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
420,000.00 บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
420,000.00 ราคาต  าสุด PK64080521 6/8/2564

99 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 428,000.00 428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

428,000.00 บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

428,000.00 ราคาต  าสุด PK64080522 6/8/2564

100 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64080523 6/8/2564
101 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64080524 6/8/2564
102 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 437,500.00 437,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป จ ากัด 437,500.00 บริษทั เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป จ ากัด 437,500.00 ราคาต  าสุด PK64080525 6/8/2564
103 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64080526 9/8/2564
104 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64080527 9/8/2564
105 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 96,300.00 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 96,300.00 ราคาต  าสุด PK64080528 9/8/2564
106 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64080529 10/8/2564
107 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64080530 10/8/2564
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108 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64080531 11/8/2564
109 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64080532 11/8/2564
110 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 บริษทั เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64080533 13/8/2564
111 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 บริษทั ซี เมดิค จ ากัด 360,000.00 ราคาต  าสุด PK64080534 13/8/2564
112 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ชินโค ไคเซ็น จ ากัด        90,000.00  บริษทั ชินโค ไคเซ็น จ ากัด        90,000.00 ราคาต  าสุด PF64080317 2/8/2564
113 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64080327 2/8/2564
114 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             98,000.00        98,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด        98,000.00  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด        98,000.00 ราคาต  าสุด PF64080328 3/8/2564
115 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64080329 3/8/2564
116 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป               1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)          1,800.00  บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)          1,800.00 ราคาต  าสุด PF64080331 3/8/2564

117 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป               3,210.00          3,210.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด          3,210.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด          3,210.00 ราคาต  าสุด PF64080332 3/8/2564

118 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             37,600.00        37,600.00 เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล        37,600.00  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล        37,600.00 ราคาต  าสุด PF64080333 3/8/2564
119 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             22,470.00        22,470.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด        22,470.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด        22,470.00 ราคาต  าสุด PF64080334 4/8/2564

120 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             24,300.00        24,300.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ยูนิเมด จ ากัด        24,300.00  บริษทั ยูนิเมด จ ากัด        24,300.00 ราคาต  าสุด PF64080335 4/8/2564
121 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             79,000.00        79,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด        79,000.00  บริษทั อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด        79,000.00 ราคาต  าสุด PF64080336 4/8/2564

122 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป               8,000.00          8,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย
 จ ากัด

         8,000.00  บริษทั อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย
 จ ากัด

         8,000.00 ราคาต  าสุด PF64080337 4/8/2564

123 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป               4,500.00          4,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โปรเคียว เมด จ ากัด          4,500.00  บริษทั โปรเคียว เมด จ ากัด          4,500.00 ราคาต  าสุด PF64080338 4/8/2564
124 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64080339 4/8/2564
125 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ฉัตรแก้ว โปรดักส์ จ ากัด        10,000.00  บริษทั ฉัตรแก้ว โปรดักส์ จ ากัด        10,000.00 ราคาต  าสุด PF64080340 4/8/2564
126 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด        96,000.00  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64080341 5/8/2564
127 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64080342 5/8/2564
128 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             11,770.00        11,770.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด        11,770.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด        11,770.00 ราคาต  าสุด PF64080343 5/8/2564

129 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64080344 6/8/2564
130 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด        96,000.00  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64080345 6/8/2564
131 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด        99,000.00  บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด        99,000.00 ราคาต  าสุด PF64080346 6/8/2564
132 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64080347 9/8/2564
133 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด        99,000.00  บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด        99,000.00 ราคาต  าสุด PF64080348 9/8/2564
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134 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             72,000.00        72,000.00 เฉพาะเจาะจง  สวัสดีเวชภณัฑ์ โดยนางศิริวรรณ เรือง
สวัสด์ิ

       72,000.00  สวัสดีเวชภณัฑ์ โดยนางศิริวรรณ เรือง
สวัสด์ิ

       72,000.00 ราคาต  าสุด PF64080349 9/8/2564

135 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง  ร้าน เฟร์ิสท เทรดด้ิง โดยนายสมบูรณ์ 
ภมรศุภกุล

       90,000.00  ร้าน เฟร์ิสท เทรดด้ิง โดยนายสมบูรณ์ 
ภมรศุภกุล

       90,000.00 ราคาต  าสุด PF64080350 10/8/2564

136 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64080351 10/8/2564
137 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             25,000.00        25,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด        25,000.00  บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด        25,000.00 ราคาต  าสุด PF64080352 10/8/2564
138 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             82,500.00        82,500.00 เฉพาะเจาะจง  สวัสดีเวชภณัฑ์ โดยนางศิริวรรณ เรือง

สวัสด์ิ
       82,500.00  สวัสดีเวชภณัฑ์ โดยนางศิริวรรณ เรือง

สวัสด์ิ
       82,500.00 ราคาต  าสุด PF64080353 10/8/2564

139 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64080355 11/8/2564
140 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64080360 13/8/2564
141 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64080363 16/8/2564
142 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง  สวัสดีเวชภณัฑ์ โดยนางศิริวรรณ เรือง

สวัสด์ิ
       90,000.00  สวัสดีเวชภณัฑ์ โดยนางศิริวรรณ เรือง

สวัสด์ิ
       90,000.00 ราคาต  าสุด PF64080364 16/8/2564

143 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ชินโค ไคเซ็น จ ากัด        90,000.00  บริษทั ชินโค ไคเซ็น จ ากัด        90,000.00 ราคาต  าสุด PF64080368 16/8/2564
144 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64080369 17/8/2564
145 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             52,500.00        52,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 

จ ากัด
       52,500.00  บริษทั ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 

จ ากัด
       52,500.00 ราคาต  าสุด PF64080370 17/8/2564

146 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             82,500.00        82,500.00 เฉพาะเจาะจง  สวัสดีเวชภณัฑ์ โดยนางศิริวรรณ เรือง
สวัสด์ิ

       82,500.00  สวัสดีเวชภณัฑ์ โดยนางศิริวรรณ เรือง
สวัสด์ิ

       82,500.00 ราคาต  าสุด PF64080371 17/8/2564

147 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00  บริษทั เอเอส โกลบอล เทค จ ากัด        96,000.00 ราคาต  าสุด PF64080374 17/8/2564
148 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก             12,721.23        12,721.23 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด        12,721.23  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด        12,721.23 ราคาต  าสุด PF64080354 10/8/2564

149 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก               2,300.00          2,300.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด          2,300.00  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด          2,300.00 ราคาต  าสุด PF64080356 11/8/2564
150 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก             27,950.00        27,950.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เซฟฟาดรักส์ จ ากัด        27,950.00  บริษทั เซฟฟาดรักส์ จ ากัด        27,950.00 ราคาต  าสุด PF64080357 11/8/2564
151 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก             36,895.00        36,895.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชั นแนล เท

รด จ ากัด
       36,895.00  บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชั นแนล เท

รด จ ากัด
       36,895.00 ราคาต  าสุด PF64080358 11/8/2564

152 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก             55,580.00        55,580.00 เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต        55,580.00  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต        55,580.00 ราคาต  าสุด PF64080359 11/8/2564
153 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก               3,940.00          3,940.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชั นแนล เท

รด จ ากัด
         3,940.00  บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชั นแนล เท

รด จ ากัด
         3,940.00 ราคาต  าสุด PF64080361 13/8/2564

154 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก             14,820.57        14,820.57 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด        14,820.57  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด        14,820.57 ราคาต  าสุด PF64080362 13/8/2564

155 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก               4,300.00          4,300.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด          4,300.00  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด          4,300.00 ราคาต  าสุด PF64080365 16/8/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

กลุม่งานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

156 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก             32,105.00        32,105.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชั นแนล เท
รด จ ากัด

       32,105.00  บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชั นแนล เท
รด จ ากัด

       32,105.00 ราคาต  าสุด PF64080366 16/8/2564

157 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก               3,543.84          3,543.84 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด          3,543.84  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด          3,543.84 ราคาต  าสุด PF64080367 16/8/2564

158 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก               8,150.00          8,150.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด          8,150.00  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด          8,150.00 ราคาต  าสุด PF64080372 17/8/2564
159 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก             43,125.00        43,125.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชั นแนล เท

รด จ ากัด
       43,125.00  บริษทั ลาสตรอง อินเตอร์เนชั นแนล เท

รด จ ากัด
       43,125.00 ราคาต  าสุด PF64080373 17/8/2564

160 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวนหวัใจ           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 Pพ64080045 2/8/2564

161 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวนหวัใจ         1,064,000.00    3,045,000.00 E-Bidding  บริษทั ไพรม์เมดิคอล จ ากัด    3,045,000.00  บริษทั ไพรม์เมดิคอล จ ากัด    2,908,500.00 ราคาต  าสุด Pพ64080046 2/8/2564
162 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวนหวัใจ             93,600.00        93,600.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
       93,600.00  บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
       93,600.00 ราคาต  าสุด Pพ64080047 5/8/2564

163 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวนหวัใจ             38,000.00        38,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั อิโนเวชั นส์ จ ากัด        38,000.00  บริษทั อิโนเวชั นส์ จ ากัด        38,000.00 ราคาต  าสุด Pพ64080048 5/8/2564
164 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวนหวัใจ             97,040.00        97,040.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไทย เมด เทค จ ากัด        97,040.00  บริษทั ไทย เมด เทค จ ากัด        97,040.00 ราคาต  าสุด Pพ64080049 5/8/2564
165 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวนหวัใจ             75,000.00        75,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไทย เมด เทค จ ากัด        75,000.00  บริษทั ไทย เมด เทค จ ากัด        75,000.00 ราคาต  าสุด Pพ64080050 10/8/2564
166 วัสดุทางการแพทย์ (หอ้งคลอด) 34,668.00 34,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิพาร์ท จ ากัด 34,668.00 บริษทั เมดิพาร์ท จ ากัด 34,668.00 ราคาต  าสุด PF64080322 2/8/2564
167 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 47,080.00 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด 47,080.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด 47,080.00 ราคาต  าสุด PF64080319 2/8/2564
168 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี             62,500.00        62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จ ากัด        62,500.00 บริษทั ยูนิเมด จ ากัด        62,500.00 ราคาต  าสุด PF64080320 2/8/2564
169 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ บี เมดิคอล จ ากัด 2,000.00 บริษทั เจ บี เมดิคอล จ ากัด 2,000.00 ราคาต  าสุด PF64080321 2/8/2564
170 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด 21,400.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด 21,400.00 ราคาต  าสุด PF64080322 3/8/2564
171 วัสดุทางการแพทย์ (ไตเทียม) 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสโทรเมด จ ากัด 75,000.00 บริษทั แอสโทรเมด จ ากัด 75,000.00 ราคาต  าสุด PF64080318 2/8/2564
172 วัสดุทางการแพทย์ (ไตเทียม)             96,155.55        96,155.55 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด        96,155.55 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด        96,155.55 ราคาต  าสุด PF64080323 2/8/2564
173 วัสดุทางการแพทย์ (ไตเทียม)               1,425.00          1,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เนปโฟ ไนซ์ จ ากัด          1,425.00 บริษทั เนปโฟ ไนซ์ จ ากัด          1,425.00 ราคาต  าสุด PF64080324 2/8/2564
174  วัสดุทางการแพทย์ (ไตเทียม)             12,305.00        12,305.00  เฉพาะเจาะจง  บริษทั เฟรซีเนียส จ ากัด        12,305.00  บริษทั เฟรซีเนียส จ ากัด        12,305.00 ราคาต  าสุด PF64080325 2/8/2564
175  วัสดุทางการแพทย์ (ไตเทียม)             39,000.00        39,000.00  เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอ็นแอล เมดดิคอล จ ากัด        39,000.00  บริษทั เอ็นแอล เมดดิคอล จ ากัด        39,000.00 ราคาต  าสุด PF64080326 2/8/2564
176  วัสดุทางการแพทย์ (กายวิภาค)             62,040.00        62,040.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ จ ากัด        62,040.00 บริษทั แล็บมาสเตอร์ จ ากัด        62,040.00 ราคาต  าสุด PH64080023 5/8/2564
177  วัสดุทางการแพทย์ (กายวิภาค)             80,892.00        80,892.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด        80,892.00 บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด        80,892.00 ราคาต  าสุด PH64080024 5/8/2564
178  วัสดุทางการแพทย์ (กายวิภาค)             89,600.00        89,600.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด        89,600.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด        89,600.00 ราคาต  าสุด PH64080025 5/8/2564
179  วัสดุทางการแพทย์ (นิติเวช)               5,885.00          5,885.00  เฉพาะเจาะจง หจก. โซล่าร์แล็บ จ ากัด          5,885.00 หจก. โซล่าร์แล็บ จ ากัด          5,885.00 ราคาต  าสุด Pน64080007 8/8/2564
180  วัสดุทางการแพทย์ (นิติเวช)             72,000.00        72,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั กอบทองโพลีพค จ ากัด        72,000.00 บริษทั กอบทองโพลีพค จ ากัด        72,000.00 ราคาต  าสุด Pน64080008 13/8/2564
181 วัสดุทางการแพทย์ OR             59,700.00        59,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด        59,700.00 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด        59,700.00  ราคาต  าสุด PN64081031 2/8/2564
182 วัสดุทางการแพทย์ OR             91,600.00        91,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.พแีอนด์เจ เมด จ ากัด        91,600.00 บ.พแีอนด์เจ เมด จ ากัด        91,600.00  ราคาต  าสุด PN64081032 2/8/2564
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183 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 PN64081033 2/8/2564

184 วัสดุทางการแพทย์ OR               1,410.00          1,410.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด          1,410.00 บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด          1,410.00  ราคาต  าสุด PN64081034 2/8/2564
185 วัสดุทางการแพทย์ OR             40,000.00        40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด        40,000.00 บ.ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด        40,000.00  ราคาต  าสุด PN64081035 2/8/2564
186 วัสดุทางการแพทย์ OR             81,320.00        81,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด        81,320.00 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด        81,320.00  ราคาต  าสุด PN64081036 3/8/2564
187 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 PN64081037 3/8/2564

188 วัสดุทางการแพทย์ OR             15,500.00        15,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเมด เทค จ ากัด        15,500.00 บ.ไทยเมด เทค จ ากัด        15,500.00  ราคาต  าสุด PN64081038 3/8/2564
189 วัสดุทางการแพทย์ OR             99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        99,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        99,000.00  ราคาต  าสุด PN64081039 3/8/2564
190 วัสดุทางการแพทย์ OR             82,497.00        82,497.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด        82,497.00 บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด        82,497.00  ราคาต  าสุด PN64081040 3/8/2564
191 วัสดุทางการแพทย์ OR             61,600.00        61,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอรอน เมดิคอล จ ากัด        61,600.00 บ.แอรอน เมดิคอล จ ากัด        61,600.00  ราคาต  าสุด PN64081041 5/8/2564
192 วัสดุทางการแพทย์ OR             14,700.00        14,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        14,700.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด        14,700.00  ราคาต  าสุด PN64081042 5/8/2564
193 วัสดุทางการแพทย์ OR             99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกรท โกร เทรดด้ิง จ ากัด        99,000.00 บ.เกรท โกร เทรดด้ิง จ ากัด        99,000.00  ราคาต  าสุด PN64081043 5/8/2564
194 วัสดุทางการแพทย์ OR             65,750.00        65,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด        65,750.00 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด        65,750.00  ราคาต  าสุด PN64081044 5/8/2564
195 วัสดุทางการแพทย์ OR             91,200.00        91,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        91,200.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        91,200.00  ราคาต  าสุด PN64081045 5/8/2564
196 วัสดุทางการแพทย์ OR             27,800.00        27,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอรอน เมดิคอล จ ากัด        27,800.00 บ.แอรอน เมดิคอล จ ากัด        27,800.00  ราคาต  าสุด PN64081046 6/8/2564
197 วัสดุทางการแพทย์ OR             99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกรท โกร เทรดด้ิง จ ากัด        99,000.00 บ.เกรท โกร เทรดด้ิง จ ากัด        99,000.00  ราคาต  าสุด PN64081047 6/8/2564
198 วัสดุทางการแพทย์ OR             40,280.00        40,280.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด        40,280.00 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด        40,280.00  ราคาต  าสุด PN64081048 6/8/2564
199 วัสดุทางการแพทย์ OR             81,000.00        81,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        81,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        81,000.00  ราคาต  าสุด PN64081049 6/8/2564
200 วัสดุทางการแพทย์ OR             97,495.19        97,495.19 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
       97,495.19 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
       97,495.19  ราคาต  าสุด PN64081050 6/8/2564

201 วัสดุทางการแพทย์ OR             26,300.00        26,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอรอน เมดิคอล จ ากัด        26,300.00 บ.แอรอน เมดิคอล จ ากัด        26,300.00  ราคาต  าสุด PN64081051 9/8/2564
202 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 PN64081052 9/8/2564
203 วัสดุทางการแพทย์ OR             86,006.60        86,006.60 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
       86,006.60 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
       86,006.60  ราคาต  าสุด PN64081053 9/8/2564

204 วัสดุทางการแพทย์ OR             97,562.60        97,562.60 เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ สเตอริไลเซชั น โปรดักส์ 
(จ ากัด)

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

       97,562.60  ราคาต  าสุด PN64081054 9/8/2564

205 วัสดุทางการแพทย์ OR             83,000.00        83,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด        83,000.00 บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด        83,000.00  ราคาต  าสุด PN64081055 9/8/2564
206 วัสดุทางการแพทย์ OR         1,266,880.00    1,266,880.00 e-bidding บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด    1,266,880.00 บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด    1,266,880.00  ราคาต  าสุด PN64081056 9/8/2564
207 วัสดุทางการแพทย์ OR           246,463.80      246,463.80 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
     246,463.80 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 

จ ากัด
     246,463.80  ราคาต  าสุด PN64081057 9/8/2564

208 วัสดุทางการแพทย์ OR             82,283.00        82,283.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

       82,283.00 บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

       82,283.00  ราคาต  าสุด PN64081058 10/8/2564
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209 วัสดุทางการแพทย์ OR             87,000.00        87,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด        87,000.00 บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด        87,000.00  ราคาต  าสุด PN64081059 10/8/2564
210 วัสดุทางการแพทย์ OR             46,224.00        46,224.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด        46,224.00 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด        46,224.00  ราคาต  าสุด PN64081060 10/8/2564
211 วัสดุทางการแพทย์ OR             56,282.00        56,282.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
       56,282.00 บ.ฟนีิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
       56,282.00  ราคาต  าสุด PN64081061 11/8/2564

212 วัสดุทางการแพทย์ OR               7,756.50          7,756.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          7,756.50 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          7,756.50  ราคาต  าสุด PN64081062 11/8/2564
213 วัสดุทางการแพทย์ OR             87,000.00        87,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด        87,000.00 บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด        87,000.00  ราคาต  าสุด PN64081063 11/8/2564
214 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 PN64081064 11/8/2564
215 วัสดุทางการแพทย์ OR             95,200.00        95,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด        95,200.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด        95,200.00  ราคาต  าสุด PN64081065 11/8/2564
216 วัสดุทางการแพทย์ OR             99,900.00        99,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.สคิปา เมด จ ากัด        99,900.00 บ.สคิปา เมด จ ากัด        99,900.00  ราคาต  าสุด PN64081066 13/8/2564
217 วัสดุทางการแพทย์ OR             58,000.00        58,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด        58,000.00 บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด        58,000.00  ราคาต  าสุด PN64081067 13/8/2564
218 วัสดุทางการแพทย์ OR             96,615.00        96,615.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด        96,615.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด        96,615.00  ราคาต  าสุด PN64081068 13/8/2564
219 วัสดุทางการแพทย์ OR               4,205.10          4,205.10 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          4,205.10 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          4,205.10  ราคาต  าสุด PN64081069 13/8/2564
220 วัสดุทางการแพทย์ OR             27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอทีแซด โกลบอล จ ากัด        27,000.00 บ.เอทีแซด โกลบอล จ ากัด        27,000.00  ราคาต  าสุด PN64081070 13/8/2564
221 วัสดุทางการแพทย์ OR             99,800.00        99,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.สคิปา เมด จ ากัด        99,800.00 บ.สคิปา เมด จ ากัด        99,800.00  ราคาต  าสุด PN64081071 16/8/2564
222 วัสดุทางการแพทย์ OR             59,920.00        59,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด        59,920.00 บ.ดีเคเค ดิไวซ์ จ ากัด        59,920.00  ราคาต  าสุด PN64081072 16/8/2564
223 วัสดุทางการแพทย์ OR             52,497.41        52,497.41 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
       52,497.41 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
       52,497.41  ราคาต  าสุด PN64081073 16/8/2564

224 วัสดุทางการแพทย์ OR             86,000.00        86,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด        86,000.00 บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด        86,000.00  ราคาต  าสุด PN64081074 16/8/2564
225 วัสดุทางการแพทย์ OR             66,500.00        66,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเมค จ ากัด        66,500.00 บ.ซันเมดิเมค จ ากัด        66,500.00  ราคาต  าสุด PN64081075 16/8/2564
226 วัสดุทางการแพทย์ OR             26,300.00        26,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอรอน เมดิคอล จ ากัด        26,300.00 บ.แอรอน เมดิคอล จ ากัด        26,300.00  ราคาต  าสุด PN64081076 17/8/2564
227 วัสดุทางการแพทย์ OR             61,600.00        61,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเมค จ ากัด        61,600.00 บ.ซันเมดิเมค จ ากัด        61,600.00  ราคาต  าสุด PN64081077 17/8/2564
228 วัสดุทางการแพทย์ (ฟืน้ฟู)             80,236.00 80,236.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโต้บล็อก 80,236.00 บ.ออโต้บล็อก 80,236.00 ราคาต  าสุด Pฟ64080020 02082564
229 วัสดุทางการแพทย์ (ฟืน้ฟู)             30,785.00 30,785.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดริน์ แคร์ 30,785.00 บ.โมเดริน์ แคร์ 30,785.00 ราคาต  าสุด Pฟ64080021 13082564
230 วัสดุทางการแพทย์ (ทันตกรรม)             14,240.00 14,240.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 14,240.00 บ.ดีเคเอสเอช 14,240.00 ราคาต  าสุด QB64080068 02082564
231 วัสดุทางการแพทย์ (ทันตกรรม)             40,360.00 40,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด 40,360.00 บ.แอคคอร์ด 40,360.00 ราคาต  าสุด QB64080069 02082564
232 วัสดุทางการแพทย์ (ทันตกรรม)               7,485.00 7,485.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์ เด็นทั ล 7,485.00 บ.ไดรว์ เด็นทั ล 7,485.00 ราคาต  าสุด QB64080070 02082564
233 วัสดุทางการแพทย์ (ทันตกรรม)             35,190.00 35,190.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซี ยงไฮ้ 35,190.00 บ.เซี ยงไฮ้ 35,190.00 ราคาต  าสุด QB64080071 03082564
234 วัสดุทางการแพทย์ (ทันตกรรม)             53,136.20 53,136.20 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 53,136.20 บ.ดีเคเอสเอช 53,136.20 ราคาต  าสุด QB64080072 03082564
235 วัสดุทางการแพทย์ (ทันตกรรม)             79,094.40 79,094.40 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 79,094.40 บ.ดีเคเอสเอช 79,094.40 ราคาต  าสุด QB64080073 06082564
236 วัสดุทางการแพทย์ (ทันตกรรม)             12,910.00 12,910.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด 12,910.00 บ.แอคคอร์ด 12,910.00 ราคาต  าสุด QB64080074 06082564
237 วัสดุทางการแพทย์ (ทันตกรรม)             10,405.00 10,405.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์ เด็นทั ล 10,405.00 บ.ไดรว์ เด็นทั ล 10,405.00 ราคาต  าสุด QB64080075 09082564
238 วัสดุทางการแพทย์ (ทันตกรรม)             10,590.00 10,590.00 เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร์ พ ีเด้นท์ 10,590.00 บ.วี อาร์ พ ีเด้นท์ 10,590.00 ราคาต  าสุด QB64080076 09082564
239 วัสดุทางการแพทย์ (ทันตกรรม)             13,470.00 13,470.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด 13,470.00 บ.แอคคอร์ด 13,470.00 ราคาต  าสุด QB64080077 09082564
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240 วัสดุทางการแพทย์ (ทันตกรรม)             33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี ทันตฯ 33,000.00 บ.เอส.ดี ทันตฯ 33,000.00 ราคาต  าสุด QB64080078 09082564
241 วัสดุทางการแพทย์ (ทันตกรรม)             87,183.60 87,183.60 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 87,183.60 บ.ดีเคเอสเอช 87,183.60 ราคาต  าสุด QB64080079 09082564
242 วัสดุไฟฟา้               2,113.25          2,113.25 เฉพาะเจาะจง  ทวีวัฒน์          2,113.25  ทวีวัฒน์          2,113.25 ราคาต  าสุด P964080127 2/08/2564
243 วัสดุไฟฟา้               6,099.00          6,099.00 เฉพาะเจาะจง  ทวีวัฒน์          6,099.00  ทวีวัฒน์          6,099.00 ราคาต  าสุด P964080128 6/08/2564
244 วัสดุไฟฟา้             55,324.00        55,324.00 เฉพาะเจาะจง  ปิยพร        55,324.00  ปิยพร        55,324.00 ราคาต  าสุด P964080129 6/08/2564
245 วัสดุไฟฟา้             71,196.00        71,196.00 เฉพาะเจาะจง  TTSP        71,196.00  TTSP        71,196.00 ราคาต  าสุด P964080130 6/08/2564
246 วัสดุไฟฟา้               2,140.00          2,140.00 เฉพาะเจาะจง  ทวีวัฒน์          2,140.00  ทวีวัฒน์          2,140.00 ราคาต  าสุด P964080131 9/08/2564
247 วัสดุไฟฟา้             36,256.00        36,256.00 เฉพาะเจาะจง  TTSP        36,256.00  TTSP        36,256.00 ราคาต  าสุด P964080132 9/08/2564
248 วัสดุไฟฟา้             42,970.00        42,970.00 เฉพาะเจาะจง  ปิยพร        42,970.00  ปิยพร        42,970.00 ราคาต  าสุด P964080133 9/08/2564
249 วัสดุไฟฟา้             28,775.00        28,775.00 เฉพาะเจาะจง  ปิยพร        28,775.00  ปิยพร        28,775.00 ราคาต  าสุด P964080134 9/08/2564
250 วัสดุก่อสร้าง                 79,865            79,865 เฉพาะเจาะจง  หลักเพชร            79,865  หลักเพชร            79,865 ราคาต  าสุด PA64080138 2/08/2564
251 วัสดุก่อสร้าง                      975                 975 เฉพาะเจาะจง  ต.พฒันา                 975  ต.พฒันา                 975 ราคาต  าสุด PA64080139 2/08/2564
252 วัสดุก่อสร้าง                 97,210            97,210 เฉพาะเจาะจง  หลักเพชร            97,210  หลักเพชร            97,210 ราคาต  าสุด PA64080140 6/08/2564
253 วัสดุก่อสร้าง                 89,055            89,055 เฉพาะเจาะจง  หลักเพชร            89,055  หลักเพชร            89,055 ราคาต  าสุด PA64080141 6/08/2564
254 วัสดุก่อสร้าง                   9,360              9,360 เฉพาะเจาะจง  กุนที              9,360  กุนที              9,360 ราคาต  าสุด PA64080142 6/08/2564
255 วัสดุก่อสร้าง                 18,675            18,675 เฉพาะเจาะจง  ปิยพรก่อสร้าง            18,675  ปิยพรก่อสร้าง            18,675 ราคาต  าสุด PA64080143 6/08/2564
256 วัสดุก่อสร้าง                   9,993              9,993 เฉพาะเจาะจง  ต.พฒันา              9,993  ต.พฒันา              9,993 ราคาต  าสุด PA64080146 17/08/2564
257 วัสดุก่อสร้าง                      720                 720 เฉพาะเจาะจง  ต.พฒันา                 720  ต.พฒันา                 720 ราคาต  าสุด PA64080147 17/08/2564
258 วัสดุก่อสร้าง                   9,120              9,120 เฉพาะเจาะจง  กุนที              9,120  กุนที              9,120 ราคาต  าสุด PA64080148 17/08/2564
259 วัสดุก่อสร้าง                   1,356              1,356 เฉพาะเจาะจง  สกลชัย              1,356  สกลชัย              1,356 ราคาต  าสุด PA64080149 17/08/2564
260 วัสดุส านักงาน             19,474.00        19,474.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซี.เอส.ที ซัพพลาย        19,474.00 บ.ซี.เอส.ที ซัพพลาย        19,474.00 ราคาต  าสุด PO6408192   13/08/64
261 วัสดุส านักงาน               1,590.00          1,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2          1,590.00 ร้านถาวรกิจ 2          1,590.00 ราคาต  าสุด PO6409193   20/08/64
262 วัสดุส านักงาน             11,950.00        11,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2        11,950.00 ร้านถาวรกิจ 2        11,950.00 ราคาต  าสุด PO6410194   20/08/64
263 วัสดุส านักงาน               8,132.00          8,132.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ราชบุรีดิจิตอล          8,132.00 หจก.ราชบุรีดิจิตอล          8,132.00 ราคาต  าสุด PO6411197  20/08/64
264 วัสดุงานบ้านฯ           122,700.00      122,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ      122,700.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ      122,700.00 ราคาต  าสุด P36408252  13/08/64
265 วัสดุงานบ้านฯ           137,061.00      137,061.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ      137,061.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ      137,061.00 ราคาต  าสุด P36408251  13/08/64
266 วัสดุงานบ้านฯ               8,239.00          8,239.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กุนที          8,239.00 หจก.กุนที          8,239.00 ราคาต  าสุด P36408253  13/08/64
267 วัสดุงานบ้านฯ               6,720.00          6,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง          6,720.00 ร้าน เฮง เฮง เฮง          6,720.00 ราคาต  าสุด P36408255  20/08/64
268 วัสดุงานบ้านฯ               6,500.00          6,500.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชาย          6,500.00 หสม.ทรงชาย          6,500.00 ราคาต  าสุด P36408256  20/08/64
269 วัสดุงานบ้านฯ               9,900.00          9,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ          9,900.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ          9,900.00 ราคาต  าสุด P36408258  23/08/64
270 วัสดุงานบ้านฯ               3,700.00          3,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ          3,700.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ          3,700.00 ราคาต  าสุด P36408259  23/08/64
271 วัสดุงานบ้านฯ               4,260.00          4,260.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแควร์ฯ          4,260.00 บ.เอ็มสแควร์ฯ          4,260.00 ราคาต  าสุด P36408260  23/08/64
272 วัสดุงานบ้านฯ               2,210.00          2,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง          2,210.00 ร้าน เฮง เฮง เฮง          2,210.00 ราคาต  าสุด P36408261  23/08/64
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273 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)               3,960.00          3,960.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ          3,960.00 บ.สมาร์ทคอมฯ          3,960.00 ราคาต  าสุด P764080055  13/08/64
274 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)               7,740.00          7,740.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ          7,740.00 บ.สมาร์ทคอมฯ          7,740.00 ราคาต  าสุด P764080056  13/08/64
275 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหล่)               6,600.00          6,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ          6,600.00 บ.สมาร์ทคอมฯ          6,600.00 ราคาต  าสุด P76408032 13/8/1964
276 วัสดุโครงการ             19,955.50        19,955.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน นครปฐมเคมีคอล        19,955.50 ร้าน นครปฐมเคมีคอล        19,955.50 ราคาต  าสุด PY64080207 09/08/64
277 อาหารพร้อมรับประทาน           233,200.00      233,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย พลอยหนิ      233,200.00 นายเอกชัย พลอยหนิ      233,200.00 ราคาต  าสุด QA64080085 6 ส.ค. 64
278 อาหารพร้อมรับประทาน               2,200.00          2,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะวรรณ ยิม้กริ ม          2,200.00 นางสาวปิยะวรรณ ยิม้กริ ม          2,200.00 ราคาต  าสุด QA64080089 6 ส.ค. 64
279 อาหารพร้อมรับประทาน           240,900.00      240,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตารีย์ เหรียญตระกูล      240,900.00 นางสาวฐิตารีย์ เหรียญตระกูล      240,900.00 ราคาต  าสุด QA64080088 9 ส.ค. 64
280 อาหารพร้อมรับประทาน               2,100.00          2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรษา มาหนูพนัธ์          2,100.00 นางสาวสุพรรษา มาหนูพนัธ์          2,100.00 ราคาต  าสุด QA64080090 5 ส.ค. 64
281 อาหารพร้อมรับประทาน               4,200.00          4,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสุณี มลสวัสด์ิ          4,200.00 นางสุณี มลสวัสด์ิ          4,200.00 ราคาต  าสุด QA64080091 3 ส.ค. 64
282 อาหารพร้อมรับประทาน               1,400.00          1,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประสานสุข จ าเนียน          1,400.00 นางสาวประสานสุข จ าเนียน          1,400.00 ราคาต  าสุด QA64080096 6 ส.ค. 64
283 อาหารพร้อมรับประทาน           273,600.00      273,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตารีย์ เหรียญตระกูล      273,600.00 นางสาวฐิตารีย์ เหรียญตระกูล      273,600.00 ราคาต  าสุด QA64080105 13 ส.ค. 64
284 อาหารพร้อมรับประทาน             96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรชาติ เฮงเจริญ        96,000.00 นายจิรชาติ เฮงเจริญ        96,000.00 ราคาต  าสุด QA64080106 24 ส.ค. 64
285 วัสดุงานบ้านงานครัว               8,088.00          8,088.00 เฉพาะเจาะจง ธนวัล เปเปอร์          8,088.00 ธนวัล เปเปอร์          8,088.00 ราคาต  าสุด P36408264 24/08/2564
286 วัสดุงานบ้านงานครัว         3,542,900.00    3,542,900.00 e-bidding บ.วีเค การทอ    3,542,900.00 บ.วีเค การทอ    3,542,900.00 ราคาต  าสุด P36408264 25/08/2564
287 วัสดุส านักงาน             99,830.00        99,830.00 เฉพาะเจาะจง บ.โม เดอร์น        99,830.00 บ.โม เดอร์น        99,830.00 ราคาต  าสุด PO6408199 24/08/2564
288 วัสดุส านักงาน             56,400.00        56,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ        56,400.00 ร้านถาวรกิจ        56,400.00 ราคาต  าสุด PO6408200 24/08/2564
289 วัสดุส านักงาน             35,510.00        35,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ        35,510.00 ร้านถาวรกิจ        35,510.00 ราคาต  าสุด PO6408201 24/08/2564
290 วัสดุส านักงาน             13,000.00        13,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตมี        13,000.00 บ.โตมี        13,000.00 ราคาต  าสุด PO6408202 24/08/2564
291 วัสดุคอมพวิเตอร์ (นอกคลัง)         1,883,000.00    1,883,000.00 e-bidding บ.คอมพลาส ซอฟท์ จ ากัด    1,883,000.00 บ.คอมพลาส ซอฟท์ จ ากัด    1,883,000.00 ราคาต  าสุด P764080057 25/08/2564
292 ครุภณัฑ์ทั วไป 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 7,800.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 7,800.00 ราคาต  าสุด Pณ64080311 4/8/2564
293 ครุภณัฑ์ทั วไป 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์ 1,605.00 ร้านทวีวัฒน์ 1,605.00 ราคาต  าสุด Pณ64080316 9/8/2564
294 ครุภณัฑ์การแพทย์ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง สวัสดีเวชภณัฑ์ 11,000.00 สวัสดีเวชภณัฑ์ 11,000.00 ราคาต  าสุด Pณ64080317 10/8/2564
295 ครุภณัฑ์ทั วไป 1,490.00 1,490.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที 1,490.00 บ.ธงชัย ไอที 1,490.00 ราคาต  าสุด Pณ64080318 10/8/2564
296 ครุภณัฑ์ทั วไป 51,500.00 51,500.00 เฉพาะเจาะจง บ คอมพาสซอฟ 51,500.00 บ คอมพาสซอฟ 51,500.00 ราคาต  าสุด Pจ64080319 10/8/2564
297 ครุภณัฑ์ทั วไป 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์ 4,280.00 ร้านทวีวัฒน์ 4,280.00 ราคาต  าสุด Pณ64080320 10/8/2564
298 ครุภณัฑ์ทั วไป 8,870.00 8,870.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรชัยคอมพวิเตอร์ 8,870.00 บ.พรชัยคอมพวิเตอร์ 8,870.00 ราคาต  าสุด Pณ64080321 10/8/2564
299 ครุภณัฑ์ทั วไป 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ทรงชายเคหะภณัฑ์ 3,400.00 ทรงชายเคหะภณัฑ์ 3,400.00 ราคาต  าสุด Pณ64080323 10/8/2564
300 ครุภณัฑ์การแพทย์ 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บ.สหอ๊อกซิเจน 29,960.00 บ.สหอ๊อกซิเจน 29,960.00 ราคาต  าสุด Pณ64080324 10/8/2564
301 ครุภณัฑ์การแพทย์ 76,600.00 76,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. วินเทร็ชเชอร์ 76,600.00 บ. วินเทร็ชเชอร์ 76,600.00 ราคาต  าสุด Pณ64080325 10/8/2564
302 ครุภณัฑ์การแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง สวัสดีเภสัช 3,000.00 สวัสดีเภสัช 3,000.00 ราคาต  าสุด Pณ64080326 11/8/2564
303 ครุภณัฑ์ทั วไป 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์ 3,700.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 3,700.00 ราคาต  าสุด Pณ64080327 11/8/2564
304 ครุภณัฑ์ทั วไป 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์ 1,300.00 หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์ 1,300.00 ราคาต  าสุด Pณ64080328 11/8/2564
305 ครุภณัฑ์การแพทย์ 21,490.00 21,490.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที 21,490.00 บ.ธงชัย ไอที 21,490.00 ราคาต  าสุด PJ64080329 16/8/2564
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306 ครุภณัฑ์ทั วไป 9,220.00 9,220.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 9,220.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 9,220.00 ราคาต  าสุด Pณ64080331 16/8/2564
307 ครุภณัฑ์ทั วไป 11,390.00 11,390.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 11,390.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 11,390.00 ราคาต  าสุด Pณ64080332 18/8/2564
308 ครุภณัฑ์ทั วไป 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 11,200.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 11,200.00 ราคาต  าสุด Pณ64080333 18/8/2564
309 ครุภณัฑ์ทั วไป 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ทรงชายเคหะภณัฑ์ 4,800.00 ทรงชายเคหะภณัฑ์ 4,800.00 ราคาต  าสุด Pณ64080334 19/8/2564
310 ครุภณัฑ์ทั วไป 9,490.00 9,490.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที 9,490.00 บ.ธงชัย ไอที 9,490.00 ราคาต  าสุด Pณ64080335 19/8/2564
311 ครุภณัฑ์การแพทย์ 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง ทรงชายเคหะภณัฑ์ 10,400.00 ทรงชายเคหะภณัฑ์ 10,400.00 ราคาต  าสุด Pณ64080336 19/8/2564
312 ครุภณัฑ์การแพทย์ 320,000.00 320,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธเนศพฒันา 320,000.00 บ.ธเนศพฒันา 320,000.00 ราคาต  าสุด 122/2564 20/8/2564
313 ครุภณัฑ์การแพทย์ 146,590.00 146,590.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา 146,590.00 บ.ซิลลิคฟาร์มา 146,590.00 ราคาต  าสุด 121/2564 20/8/2564
314 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             88,435.50        88,435.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        88,435.50 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        88,435.50 ราคาต  าสุด P$64080165 5-ส.ค.-64
315 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์               2,140.00          2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด          2,140.00 บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด          2,140.00 ราคาต  าสุด P$64080166 6-ส.ค.-64
316 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             14,552.00        14,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด        14,552.00 บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด        14,552.00 ราคาต  าสุด P$64080167 6-ส.ค.-64
317 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             20,805.00        20,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด        20,805.00 บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด        20,805.00 ราคาต  าสุด P$64080168 6-ส.ค.-64
318 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             70,800.00        70,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        70,800.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        70,800.00 ราคาต  าสุด P$64080169 6-ส.ค.-64
319 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             39,000.00        39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด        39,000.00 บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด        39,000.00 ราคาต  าสุด P$64080170 6-ส.ค.-64
320 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             75,000.00        75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จ ากัด        75,000.00 บริษทั เมดิทอป จ ากัด        75,000.00 ราคาต  าสุด P$64080171 16-ส.ค.-64
321 ปรับปรุงระบบไปป์ไลน์             19,260.00        19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แม็ก พาวเวอร์        19,260.00 บริษทั แม็ก พาวเวอร์        19,260.00 ราคาต  าสุด P$64080172 16-ส.ค.-64
322 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์               2,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด          2,000.00 บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด          2,000.00 ราคาต  าสุด P$64080173 17-ส.ค.-64
323 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             95,547.00        95,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด        95,547.00 บริษทั ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด        95,547.00 ราคาต  าสุด P$64080174 17-ส.ค.-64
324 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             93,090.00        93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        93,090.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        93,090.00 ราคาต  าสุด P$64080175 17-ส.ค.-64

325 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             81,540.00        81,540.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วสุธร เอ็นจิเนียริ ง 
แอนด์ ซัพพลาย

       81,540.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วสุธร เอ็นจิเนียริ ง 
แอนด์ ซัพพลาย

       81,540.00 ราคาต  าสุด P$64080176 17-ส.ค.-64

326 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             39,376.00        39,376.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม แอล เทคโนโลยี จ ากัด        39,376.00 บริษทั เอ็ม แอล เทคโนโลยี จ ากัด        39,376.00 ราคาต  าสุด P$64080177 17-ส.ค.-64
327 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์               8,560.00          8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จ ากัด          8,560.00 บริษทั เมดิทอป จ ากัด          8,560.00 ราคาต  าสุด P$64080178 19-ส.ค.-64
328 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             35,310.00        35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอ็ม.คูล จ ากัด        35,310.00 บริษทั เอส.เอ็ม.คูล จ ากัด        35,310.00 ราคาต  าสุด P$64080179 19-ส.ค.-64
329 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             44,900.00        44,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด        44,900.00 บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด        44,900.00 ราคาต  าสุด P$64080180 19-ส.ค.-64
330 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             97,500.00        97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจพพี ีแคร์ จ ากัด        97,500.00 บริษทั เจพพี ีแคร์ จ ากัด        97,500.00 ราคาต  าสุด P$64080181 19-ส.ค.-64
331 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์             11,510.00        11,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        11,510.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        11,510.00 ราคาต  าสุด P$64080182 19-ส.ค.-64
332 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             81,340.00        81,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        81,340.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        81,340.00 ราคาต  าสุด Pธ64080109 5-ส.ค.-64
333 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             71,100.00        71,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        71,100.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        71,100.00 ราคาต  าสุด Pธ64080110 6-ส.ค.-64
334 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             10,047.30        10,047.30 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์ โดยนายบุญสนอง กัจฉมา

ภรณ์
       10,047.30 ร้านทวีวัฒน์ โดยนายบุญสนอง กัจฉมา

ภรณ์
       10,047.30 ราคาต  าสุด Pธ64080111 10-ส.ค.-64

335 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             93,010.00        93,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด        93,010.00 บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด        93,010.00 ราคาต  าสุด Pธ64080112 10-ส.ค.-64
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336 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             56,415.00        56,415.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        56,415.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        56,415.00 ราคาต  าสุด Pธ64080113 10-ส.ค.-64
337 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม               9,700.00          9,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนิิจยนต์          9,700.00 ร้านพนิิจยนต์          9,700.00 ราคาต  าสุด Pธ64080114 16-ส.ค.-64
338 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             31,000.00        31,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์        31,000.00 คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์        31,000.00 ราคาต  าสุด Pธ64080115 16-ส.ค.-64
339 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             85,440.00        85,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด        85,440.00 บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด        85,440.00 ราคาต  าสุด Pธ64080116 16-ส.ค.-64
340 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             47,380.00        47,380.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พี.เค. เมดไลฟื        47,380.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พี.เค. เมดไลฟื        47,380.00 ราคาต  าสุด Pธ64080117 20-ส.ค.-64
341 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             33,100.00        33,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        33,100.00 ร้าน ดีเคเพ ีเมดิคอล ดีไวซ์ เซอร์วิส        33,100.00 ราคาต  าสุด Pธ64080118 20-ส.ค.-64
342 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             19,286.00        19,286.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โซวิค จ ากัด        19,286.00 บริษทั โซวิค จ ากัด        19,286.00 ราคาต  าสุด Pธ64080119 20-ส.ค.-64
343 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม                 513.60            513.60 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์ โดยนายบุญสนอง กัจฉมา

ภรณ์
           513.60 ร้านทวีวัฒน์ โดยนายบุญสนอง กัจฉมา

ภรณ์
           513.60 ราคาต  าสุด Pธ64080120 20-ส.ค.-64

344 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม             29,640.00        29,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด        29,640.00 บริษทั ไพ ออริตร้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด        29,640.00 ราคาต  าสุด Pธ64080121 20-ส.ค.-64
345 จ้างเหมาบริการ             60,348.00        60,348.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์แอร์        60,348.00 หจก.ทวีทรัพย์แอร์        60,348.00 ราคาต  าสุด P264082280 5/08/2564
346 จ้างเหมาบริการ             44,619.00        44,619.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด
       44,619.00 บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด
       44,619.00 ราคาต  าสุด P264082355 18/8/2564

347 จ้างเหมาบริการ             19,902.00        19,902.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์แอร์        19,902.00 หจก.ทวีทรัพย์แอร์        19,902.00 ราคาต  าสุด P264082370 1/7/2564
348 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป             13,700.00        13,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส        13,700.00 ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส        13,700.00 ราคาต  าสุด Pฏ64082273 5/8/2564
349 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป               6,940.00          6,940.00 เฉพาะเจาะจง พนิิจยนต์ โดยนายพนิิจ อนันตชินะ          6,940.00 พนิิจยนต์ โดยนายพนิิจ อนันตชินะ          6,940.00 ราคาต  าสุด Pฏ64082274 5/8/2564
350 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป             21,828.00        21,828.00 เฉพาะเจาะจง บริษ ท จีเนียส พาร์ท (2014) จ ากัด        21,828.00 บริษ ท จีเนียส พาร์ท (2014) จ ากัด        21,828.00 ราคาต  าสุด Pฏ64082275 5/8/2564
351 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป             20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน 

จ ากัด
       20,000.00 บริษทั ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน 

จ ากัด
       20,000.00 ราคาต  าสุด Pฝ64082276 5/8/2564

352 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป             70,384.60        70,384.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยู ดี เทค เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด        70,384.60 บริษทั ยู ดี เทค เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด        70,384.60 ราคาต  าสุด Pฝ64082277 5/8/2564
353 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป               6,634.00          6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด
         6,634.00 บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด
         6,634.00 ราคาต  าสุด Pฏ64082278 5/8/2564

354 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป             11,074.50        11,074.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวัฒน์มอเตอร์ (2003) จ ากัด        11,074.50 บริษทั นิวัฒน์มอเตอร์ (2003) จ ากัด        11,074.50 ราคาต  าสุด Pฏ64082279 5/8/2564
355 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป             50,700.00        50,700.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอร์วิส โดยนายบรรพต เปียปะ

โมง
       50,700.00 กฤษณะเซอร์วิส โดยนายบรรพต เปียปะ

โมง
       50,700.00 ราคาต  าสุด Pป64082306 9/8/2564

356 ซ่อมรถยนต์             10,240.00        10,240.00 เฉพาะเจาะจง ป.สุวรรณ์ เซอร์วิส        10,240.00 ป.สุวรรณ์ เซอร์วิส        10,240.00 ราคาต  าสุด Pผ64082369 19/8/2564
357 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป             57,200.00        57,200.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอร์วิส โดยนายบรรพต เปียปะ

โมง
       57,200.00 กฤษณะเซอร์วิส โดยนายบรรพต เปียปะ

โมง
       57,200.00 ราคาต  าสุด Pป64082371 19/8/2564

358 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป             68,850.00        68,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส        68,850.00 ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส        68,850.00 ราคาต  าสุด Pป64082372 19/8/2564
359 ซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป             83,695.40        83,695.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด
       83,695.40 บริษทั ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด
       83,695.40 ราคาต  าสุด Pป64082385 20/8/2564
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360 จ้างจัดท าทางลาดส าหรับเคลื อนย้าย
ผู้ป่วย COVID ด้านข้างหอผู้ป่วยจิต
เวช

          127,000.00      127,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชร คอนสตรัคชั น จ ากัด 120,000.00 บริษทั หลักเพชร คอนสตรัคชั น จ ากัด 120,000.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

Pก64082307 9 ส.ค. 64

361 จ้างปรับปรุงหอ้งพกัแพทย์ 812 
อาคารพกัแพทย์ 8

            99,300.00        99,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชร คอนสตรัคชั น จ ากัด 99,000.00 บริษทั หลักเพชร คอนสตรัคชั น จ ากัด 99,000.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

Pก64082314 9 ส.ค. 64

362 จ้างจัดท าร้ัวกัน้แนว บ้านพกั
เจ้าหน้าที ดอนตะโก

            76,300.00        76,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชร คอนสตรัคชั น จ ากัด        76,000.00 บริษทั หลักเพชร คอนสตรัคชั น จ ากัด        76,000.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

Pก64082315 9 ส.ค. 64

363 จ้างจัดท าประตูหนีไฟและซ่อมประตู
คีย์การ์ด

          100,300.00      100,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชร คอนสตรัคชั น จ ากัด        99,000.00 บริษทั หลักเพชร คอนสตรัคชั น จ ากัด        99,000.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

Pก64082316 9 ส.ค. 64

364 จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายใน
โรงพยาบาลราชบุรี

            79,400.00        79,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชร คอนสตรัคชั น จ ากัด        79,000.00 บริษทั หลักเพชร คอนสตรัคชั น จ ากัด        79,000.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

Pก64082317 9 ส.ค. 64

365 จ้างปรับปรุงหอ้งน้ าภายในหอ้งผ่าตัด
 อาคารเมตตาฯ ชัน้ 3

          102,100.00      102,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง โดยนายประเสริฐ 
ทองกล  าแสง

       81,000.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง โดยนายประเสริฐ 
ทองกล  าแสง

       81,000.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

Pก64082318 9 ส.ค. 64

366 จ้างบ ารุงรักษาเครืองอบฆ่าเชือ้             86,000.00        86,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทศสุมา เมดิคอล        86,000.00 หจก.ทศสุมา เมดิคอล        86,000.00 ราคาต  าสุด Pบ6408040 18/8/2564
367 ซ้ือเครื องช่วยกระบวนการปัม้และ

ฟืน้คืนชีพผู้ป่วย จ านวน 1 เครื อง
1,000,000 1,000,000 e-bidding บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 998,000.00 บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 998,000.00 ราคาต  าสุด 118/2564 10/8/2564

368 ซ้ือเครื องช่วยกระบวนการปัม้และ
ฟืน้คืนชีพผู้ป่วย จ านวน 2เครื อง

2,000,000 2,000,000 e-bidding บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็ม 
(ประเทศไทย) จ ากัด

1,998,000.00 บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็ม 
(ประเทศไทย) จ ากัด

1,998,000.00 ราคาต  าสุด 119/2564 11/8/2564

369 กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิด
โค้งงอได้

1,000,000 1,000,000 e-bidding บริษทั โกสินทร์ เวชภณัฑ์ จ ากัด 1,000,000.00 บริษทั โกสินทร์ เวชภณัฑ์ จ ากัด 1,000,000.00 ราคาต  าสุด 120/2564 16/8/2564

370 เครื องวัดความดันโลหติอัตโนมัติ 210,000 210,000 e-bidding บริษทั ไบโอเมดิคอล เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด 168,000.00 บริษทั ไบโอเมดิคอล เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด 168,000.00 ราคาต  าสุด 360/2564 17/8/2564

371 เครื องอบฆ่าเชือ้ด้วยแก็สไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์พลาสมา

3,720,000 3,720,000 e-bidding บริษทั แอดวานซ์ สเตอริไลเซอร์ โปร
ดักส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

2,354,000.00 บริษทั แอดวานซ์ สเตอริไลเซอร์ โปร
ดักส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

2,354,000.00 ราคาต  าสุด 359/2564 17/8/2564

372 ครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน 2 รายการ 16,750,000 16,750,000 e-bidding บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 14,768,300.00 บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 14,768,300.00 ราคาต  าสุด 358/2564 17/8/2564
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373 เครื องติดตามการท างานของหวัใจ
และสัญญาณชีพ

7,200,000 7,200,000 e-bidding บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 6,999,900.00 บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 6,999,900.00 ราคาต  าสุด 357/2564 17/8/2564

374 เครื องใหอ้อกซิเจนอัตราการไหลสูง 1,000,000 1,000,000 e-bidding บริษทั สไปโรเมด จ ากัด 1,000,000 บริษทั สไปโรเมด จ ากัด 1,000,000 ราคาต  าสุด 356/2564 17/8/2564
375 ตรายาง                 620.00            620.00 เฉพาะเจาะจง อาษร            620.00 อาษร            620.00 ราคาต  าสุด P264082308 9/8/2564
376 ตรายาง                 360.00            360.00 เฉพาะเจาะจง อาษร            360.00 อาษร            360.00 ราคาต  าสุด P264082309 9/8/2564
377 ตรายาง                 720.00            720.00 เฉพาะเจาะจง อาษร            720.00 อาษร            720.00 ราคาต  าสุด P264082310 9/8/2564
378 ป้าวไวนิล               3,400.00          3,400.00 เฉพาะเจาะจง A S COPY CENTER          3,400.00 A S COPPY CENTER          3,400.00 ราคาต  าสุด P264082311 9/8/2564
379 ตรายาง               4,270.00          4,270.00 เฉพาะเจาะจง อาษร          4,270.00 อาษร          4,270.00 ราคาต  าสุด P264082312 9/8/2564
380 ตรายาง               1,080.00          1,080.00 เฉพาะเจาะจง อาษร          1,080.00 อาษร          1,080.00 ราคาต  าสุด P264082313 9/8/2564
381 เครื องวัดอุณหภมูิ               3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง สวัสดีเวชภณัฑ์          3,000.00 สวัสดีเวชภณัฑ์          3,000.00 ราคาต  าสุด Pณ64080326 11/8/2564
382 จอแสดงภาพ 21.5 นิว้               3,700.00          3,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส          3,700.00 หจก.บีเฟร์ิส          3,700.00 ราคาต  าสุด Pณ64080327 11/8/2564
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