
แบบ สขร. 1

วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลที่คัดเลือก
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุ

1 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 80,852.00           80,852.00        เฉพาะเจาะจง บ.อินโนเทค 80,852.00       บ.อินโนเทค 80,852.00        ราคาต ่าสุด Pต63100001 4/10/62
2 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 66,920.00           66,920.00        เฉพาะเจาะจง บ.โปรเสิร์ท 66,920.00       บ.โปรเสิร์ท 66,920.00        ราคาต ่าสุด Pต63100002 4/10/62
3 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 88,275.00           88,275.00        เฉพาะเจาะจง บ.TRB 88,275.00       บ.TRB 88,275.00        ราคาต ่าสุด Pต63100003 4/10/62
4 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 96,300.00           96,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 96,300.00       บ.DKSH 96,300.00        ราคาต ่าสุด Pต63100004 4/10/62
5 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 30,451.13           30,451.13        เฉพาะเจาะจง บ.เจเอสวิชั น 30,451.13       บ.เจเอสวิชั น 30,451.13        ราคาต ่าสุด Pต63100005 4/10/62
6 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 55,760.00           55,760.00        เฉพาะเจาะจง บ.อินโนเทค 55,760.00       บ.อินโนเทค 55,760.00        ราคาต ่าสุด Pต63100006 8/10/62
7 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 19,600.00           19,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟิวเจอร์ 19,600.00       บ.ฟิวเจอร์ 19,600.00        ราคาต ่าสุด Pต63100007 8/10/62
8 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 65,680.00           65,680.00        เฉพาะเจาะจง บ.นิวอาย 65,680.00       บ.นิวอาย 65,680.00        ราคาต ่าสุด Pต63100008 8/10/62
9 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 54,450.00           54,450.00        เฉพาะเจาะจง บ.โปรเสิร์ท 54,450.00       บ.โปรเสิร์ท 54,450.00        ราคาต ่าสุด Pต63100009 8/10/62
10 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 45,350.00           45,350.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเค เมดิคอล 45,350.00       บ.เอ็นเค เมดิคอล 45,350.00        ราคาต ่าสุด Pต63100010 8/10/62
11 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 78,110.00           78,110.00        เฉพาะเจาะจง บ.โปรเสิร์ท 78,110.00       บ.โปรเสิร์ท 78,110.00        ราคาต ่าสุด Pต63100011 11/10/62
12 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 75,276.00           75,276.00        เฉพาะเจาะจง บ.อินโนเทค 75,276.00       บ.อินโนเทค 75,276.00        ราคาต ่าสุด Pต63100012 11/10/62
13 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 96,300.00           96,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 96,300.00       บ.DKSH 96,300.00        ราคาต ่าสุด Pต63100013 11/10/62
14 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 88,275.00           88,275.00        เฉพาะเจาะจง บ.TRB 88,275.00       บ.TRB 88,275.00        ราคาต ่าสุด Pต63100014 11/10/62
15 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 17,500.00           17,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เมดิซายด์ 17,500.00       หจก.เอส.เมดิซายด์ 17,500.00        ราคาต ่าสุด Pต63100015 11/10/62
16 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 12,600.00           12,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเทค เฮลทแ์คร์ 12,600.00       บ.ยูนิเทค เฮลทแ์คร์ 12,600.00        ราคาต ่าสุด Pต63100016 28/10/62
17 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 53,500.00           53,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมิท เฮลร์แคร์ 53,500.00       บ.ซัมมิท เฮลร์แคร์ 53,500.00        ราคาต ่าสุด Pต63100017 28/10/62
18 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 28,175.24           28,175.24        เฉพาะเจาะจง บ.เจเอสวิชั น 28,175.24       บ.เจเอสวิชั น 28,175.24        ราคาต ่าสุด Pต63100019 28/10/62
19 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 17,500.00           17,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เมดิซายด์ 17,500.00       หจก.เอส.เมดิซายด์ 17,500.00        ราคาต ่าสุด Pต63100020 28/10/62
20 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 96,300.00           96,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 96,300.00       บ.DKSH 96,300.00        ราคาต ่าสุด Pต63100021 28/10/62
21 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 33,300.00           33,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมิท เฮลร์แคร์ 33,300.00       บ.ซัมมิท เฮลร์แคร์ 33,300.00        ราคาต ่าสุด Pต63100022 28/10/62
22 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 35,000.00           35,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ตะวันแม็คไวสซ์ 35,000.00       บ.ตะวันแม็คไวสซ์ 35,000.00        ราคาต ่าสุด Pต63100023 28/10/62
23 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 56,175.00           56,175.00        เฉพาะเจาะจง บ.อะควาสตาร์ 56,175.00       บ.อะควาสตาร์ 56,175.00        ราคาต ่าสุด Pต63100024 28/10/62
24 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 33,111.38           33,111.38        เฉพาะเจาะจง บ.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 33,111.38       บ.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 33,111.38        ราคาต ่าสุด Pต63100026 28/10/62
25 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 71,495.50           71,495.50        เฉพาะเจาะจง บ.แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั น 71,495.50       บ.แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั น 71,495.50        ราคาต ่าสุด Pต63100029 30/10/62
26 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 56,175.00           56,175.00        เฉพาะเจาะจง บ.อะควาสตาร์ 56,175.00       บ.อะควาสตาร์ 56,175.00        ราคาต ่าสุด Pต63100030 30/10/62
27 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 79,749.74           79,749.74        เฉพาะเจาะจง บ.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 79,749.74       บ.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 79,749.74        ราคาต ่าสุด Pต63100032 30/10/62
28 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 88,275.00           88,275.00        เฉพาะเจาะจง บ.TRB 88,275.00       บ.TRB 88,275.00        ราคาต ่าสุด Pต63100034 31/10/62
29 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 98,200.69           98,200.69        เฉพาะเจาะจง บ.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 98,200.69       บ.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 98,200.69        ราคาต ่าสุด Pต63100035 31/10/62
30 วัสดุทางการแพทย์ (จักษ-ุโสต) 82,080.00           82,080.00        เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 82,080.00       บ.DKSH 82,080.00        ราคาต ่าสุด Pต63100036 31/10/62
31 วัสดุทางการแพทย์ (ทนัตกรรม) 33,825.00           33,825.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์ เด็นทั ล 33,825.00       บ.ไดรว์ เด็นทั ล 33,825.00        ราคาต ่าสุด QB63100001 9/10/2562
32 วัสดุทางการแพทย์ (ทนัตกรรม) 19,800.00           19,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.โปรฟาร์ม่า 19,800.00       บ.โปรฟาร์ม่า 19,800.00        ราคาต ่าสุด QB63100002 9/10/2562
33 วัสดุทางการแพทย์ (ทนัตกรรม) 60,615.50           60,615.50        เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 60,615.50       บ.DKSH 60,615.50        ราคาต ่าสุด QB63100003 9/10/2562
34 วัสดุทางการแพทย์ (ทนัตกรรม) 42,430.85           42,430.85        เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 42,430.85       บ.DKSH 42,430.85        ราคาต ่าสุด QB63100004 9/10/2562
35 วัสดุทางการแพทย์ (ทนัตกรรม) 14,124.00           14,124.00        เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 14,124.00       บ.DKSH 14,124.00        ราคาต ่าสุด QB63100005 9/10/2562
36 วัสดุทางการแพทย์ (ทนัตกรรม) 45,710.40           45,710.40        เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 45,710.40       บ.DKSH 45,710.40        ราคาต ่าสุด QB63100006 9/10/2562
37 วัสดุทางการแพทย์ (ทนัตกรรม) 88,110.22           88,110.22        เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 88,110.22       บ.DKSH 88,110.22        ราคาต ่าสุด QB63100007 9/10/2562
38 วัสดุทางการแพทย์ (ทนัตกรรม) 8,950.00             8,950.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ 8,950.00         หจก.เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ 8,950.00         ราคาต ่าสุด QB63100008 17/10/2562

ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา

กลุ่มงานพัสด ุโรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ 31 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2562

และราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา
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39 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 33,500.00           301,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ่ากัด 33,500.00       บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ่ากัด 301,500.00      ราคาต ่าสุด PF63100007 15/10/2562
40 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 47,080.00           353,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 47,080.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 353,100.00      ราคาต ่าสุด PF63100008 15/10/2562
41 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 94,160.00           353,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 94,160.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 353,100.00      ราคาต ่าสุด PF63100009 21/10/2562
42 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 70,620.00           282,480.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 70,620.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 282,480.00      ราคาต ่าสุด PF63100010 21/10/2562
43 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 92,020.00           496,908.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 92,020.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 496,908.00      ราคาต ่าสุด PF63110011 21/10/2562
44 วัสดุทางการแพทย์ (ไตเทยีม) 68,000.00           68,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เนปโฟ ไนซ์ จ่ากัด 68,000.00       บริษัท เนปโฟ ไนซ์ จ่ากัด 68,000.00        ราคาต ่าสุด PF63110012 30/10/2562
45 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 98,611.20           98,611.20        เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 98,611.20       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 98,611.20        ราคาต ่าสุด PG63100001 2/10/2562
46 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 91,485.00           91,485.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากัด 91,485.00       บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากัด 91,485.00        ราคาต ่าสุด PG63100002 2/10/2562
47 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 67,500.00           67,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด 67,500.00       บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด 67,500.00        ราคาต ่าสุด PG63100003 2/10/2562
48 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 83,600.00           83,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ่ากัด 83,600.00       บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ่ากัด 83,600.00        ราคาต ่าสุด PG63100004 2/10/2562
49 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 46,438.00           46,438.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 46,438.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 46,438.00        ราคาต ่าสุด PG63100005 2/10/2562
50 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 98,000.00           98,000.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 98,000.00        บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 98,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100006 2/10/2562
51 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 86,400.00           86,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด 86,400.00       บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด 86,400.00        ราคาต ่าสุด PG63100007 2/10/2562
52 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 88,500.00           88,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรสตาร์ เทรดด้ิง จ่ากัด 88,500.00       บริษัท ไตรสตาร์ เทรดด้ิง จ่ากัด 88,500.00        ราคาต ่าสุด PG63100008 2/10/2562
53 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 78,805.50           78,805.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท 101 เมดิแคร์ จ่ากัด 78,805.50       บริษัท 101 เมดิแคร์ จ่ากัด 78,805.50        ราคาต ่าสุด PG63100009 2/10/2562
54 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 87,825.60           87,825.60        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก้าแคร์ จ่ากัด 87,825.60       บริษัท เมดิก้าแคร์ จ่ากัด 87,825.60        ราคาต ่าสุด PG63100010 2/10/2562
55 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 17,400.00           17,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ่ากัด 17,400.00       บริษัท อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ่ากัด 17,400.00        ราคาต ่าสุด PG63100011 2/10/2562
56 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 99,510.00           99,510.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิโนวา จ่ากัด 99,510.00       บริษัท เมดดิโนวา จ่ากัด 99,510.00        ราคาต ่าสุด PG63100012 2/10/2562
57 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 17,000.00           17,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมภณัฑ์ ซัพพลาย จ่ากัด 17,000.00       บริษัท อุดมภณัฑ์ ซัพพลาย จ่ากัด 17,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100013 2/10/2562
58 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 89,452.00           89,452.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 89,452.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 89,452.00        ราคาต ่าสุด PG63100014 3/10/2562
59 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 42,800.00           42,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 42,800.00       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 42,800.00        ราคาต ่าสุด PG63100015 3/10/2562
60 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 24,000.00           24,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด 24,000.00       บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด 24,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100016 3/10/2562
61 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 68,400.00           68,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 68,400.00       บริษัท เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 68,400.00        ราคาต ่าสุด PG63100017 3/10/2562
62 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 13,440.00           13,440.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เจบ ีเมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 13,440.00       บริษัท เจบ ีเมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 13,440.00        ราคาต ่าสุด PG63100018 3/10/2562
63 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 97,500.00           97,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพบลูย์ผล ซัพพลาย จ่ากัด 97,500.00       บริษัท ไพบลูย์ผล ซัพพลาย จ่ากัด 97,500.00        ราคาต ่าสุด PG63100019 3/10/2562
64 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 49,434.00           49,434.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 49,434.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 49,434.00        ราคาต ่าสุด PG63100020 3/10/2562
65 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 39,263.65           39,263.65        เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 39,263.65       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 39,263.65        ราคาต ่าสุด PG63100021 3/10/2562
66 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 43,200.00           43,200.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด วากัส เมดิเซีย 43,200.00       หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด วากัส เมดิเซีย 43,200.00        ราคาต ่าสุด PG63100022 3/10/2562
67 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 39,900.00           39,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 39,900.00       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 39,900.00        ราคาต ่าสุด PG63100023 3/10/2562
68 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 80,000.00           80,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด 80,000.00       บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด 80,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100024 3/10/2562
69 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 96,700.00           96,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด 96,700.00       บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด 96,700.00        ราคาต ่าสุด PG63100025 3/10/2562
70 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 25,300.00           25,300.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีพี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ่ากัด 25,300.00       บริษัท พ.ีพี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ่ากัด 25,300.00        ราคาต ่าสุด PG63100026 3/10/2562
71 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 65,912.00           65,912.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 65,912.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 65,912.00        ราคาต ่าสุด PG63100027 4/10/2562
72 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 21,400.00           21,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 21,400.00       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 21,400.00        ราคาต ่าสุด PG63100028 4/10/2562
73 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 12,800.00           12,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลแคร์ จ่ากัด 12,800.00       บริษัท เมดิคอลแคร์ จ่ากัด 12,800.00        ราคาต ่าสุด PG63100029 4/10/2562
74 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 80,506.80           80,506.80        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิโนวา จ่ากัด 80,506.80       บริษัท เมดดิโนวา จ่ากัด 80,506.80        ราคาต ่าสุด PG63100030 4/10/2562
75 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 89,452.00           89,452.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก้าแคร์ จ่ากัด 89,452.00       บริษัท เมดิก้าแคร์ จ่ากัด 89,452.00        ราคาต ่าสุด PG63100031 4/10/2562
76 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 28,800.00           28,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.ท.ี เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ่ากัด 28,800.00       บริษัท อาร์.ท.ี เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ่ากัด 28,800.00        ราคาต ่าสุด PG63100032 4/10/2562
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77 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 75,900.00           75,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จ่ากัด 75,900.00       บริษัท สไปโร เมด จ่ากัด 75,900.00        ราคาต ่าสุด PG63100033 4/10/2562
78 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 76,790.00           76,790.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ่ากัด 76,790.00       บริษัท ทริมเมอร์ จ่ากัด 76,790.00        ราคาต ่าสุด PG63100034 4/10/2562
79 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 95,676.00           95,676.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จ่ากัด 95,676.00       บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จ่ากัด 95,676.00        ราคาต ่าสุด PG63100035 4/10/2562
80 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 31,500.00           31,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากัด 31,500.00       บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากัด 31,500.00        ราคาต ่าสุด PG63100036 4/10/2562
81 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 28,462.00           28,462.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 28,462.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 28,462.00        ราคาต ่าสุด PG63100037 4/10/2562
82 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 99,117.50           99,117.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด 99,117.50       บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด 99,117.50        ราคาต ่าสุด PG63100038 4/10/2562
83 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 57,101.75           57,101.75        เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากัด 57,101.75       บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากัด 57,101.75        ราคาต ่าสุด PG63100039 4/10/2562
84 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 21,357.20           21,357.20        เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 21,357.20       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 21,357.20        ราคาต ่าสุด PG63100040 4/10/2562
85 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 15,087.00           15,087.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 15,087.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 15,087.00        ราคาต ่าสุด PG63100041 7/10/2562
86 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 98,900.00           98,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด 98,900.00       บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด 98,900.00        ราคาต ่าสุด PG63100042 7/10/2562
87 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 35,100.00           35,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีพี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ่ากัด 35,100.00       บริษัท พ.ีพี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ่ากัด 35,100.00        ราคาต ่าสุด PG63100043 7/10/2562
88 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 10,260.00           10,260.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เจบ ีเมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 10,260.00       บริษัท เจบ ีเมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 10,260.00        ราคาต ่าสุด PG63100044 7/10/2562
89 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 51,788.00           51,788.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 51,788.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 51,788.00        ราคาต ่าสุด PG63100045 7/10/2562
90 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 24,250.00           24,250.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเมด จ่ากัด 24,250.00       บริษัท ยูนิเมด จ่ากัด 24,250.00        ราคาต ่าสุด PG63100046 7/10/2562
91 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 30,000.00           30,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากัด 30,000.00       บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากัด 30,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100047 7/10/2562
92 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด 90,000.00       บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด 90,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100048 7/10/2562
93 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 40,018.00           40,018.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 40,018.00       บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 40,018.00        ราคาต ่าสุด PG63100049 7/10/2562
94 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 17,548.00           17,548.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 17,548.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 17,548.00        ราคาต ่าสุด PG63100050 7/10/2562
95 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 27,900.00           27,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ่ากัด 27,900.00       บริษัท เมดิทอป จ่ากัด 27,900.00        ราคาต ่าสุด PG63100051 7/10/2562
96 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 71,800.00           71,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ่ากัด 71,800.00       บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ่ากัด 71,800.00        ราคาต ่าสุด PG63100052 7/10/2562
97 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากัด 90,000.00       บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากัด 90,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100053 7/10/2562
98 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 11,770.00           11,770.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 11,770.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 11,770.00        ราคาต ่าสุด PG63100054 7/10/2562
99 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 63,665.00           63,665.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 63,665.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 63,665.00        ราคาต ่าสุด PG63100055 8/10/2562
100 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 12,293.00           12,293.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีพี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ่ากัด 12,293.00       บริษัท พ.ีพี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ่ากัด 12,293.00        ราคาต ่าสุด PG63100056 8/10/2562
101 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 12,400.00           12,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากัด 12,400.00       บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากัด 12,400.00        ราคาต ่าสุด PG63100057 8/10/2562
102 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 45,000.00           45,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ่ากัด 45,000.00       บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ่ากัด 45,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100058 8/10/2562
103 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 13,000.00           13,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด 13,000.00       บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด 13,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100059 8/10/2562
104 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 10,486.00           10,486.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 10,486.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 10,486.00        ราคาต ่าสุด PG63100060 8/10/2562
105 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 10,600.00           10,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 10,600.00       บริษัท วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 10,600.00        ราคาต ่าสุด PG63100061 8/10/2562
106 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 60,000.00           60,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด 60,000.00       บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด 60,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100062 8/10/2562
107 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 92,130.00           92,130.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ่ากัด 92,130.00       บริษัท ทริมเมอร์ จ่ากัด 92,130.00        ราคาต ่าสุด PG63100063 8/10/2562
108 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 16,371.00           16,371.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 16,371.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 16,371.00        ราคาต ่าสุด PG63100064 8/10/2562
109 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 95,187.20           95,187.20        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 95,187.20       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 95,187.20        ราคาต ่าสุด PG63100065 9/10/2562
110 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 93,000.00           93,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 93,000.00       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 93,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100066 9/10/2562
111 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 12,000.00           12,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีพี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ่ากัด 12,000.00       บริษัท พ.ีพี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ่ากัด 12,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100067 9/10/2562
112 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 8,960.00             8,960.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากัด 8,960.00         บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากัด 8,960.00         ราคาต ่าสุด PG63100068 9/10/2562
113 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 71,650.00           71,650.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากัด 71,650.00       บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากัด 71,650.00        ราคาต ่าสุด PG63100069 9/10/2562
114 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 6,295.60             6,295.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากัด 6,295.60         บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากัด 6,295.60         ราคาต ่าสุด PG63100070 9/10/2562
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115 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 35,000.00           35,000.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ภาคิน 35,000.00       หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ภาคิน 35,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100071 9/10/2562
116 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 97,370.00           97,370.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 97,370.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 97,370.00        ราคาต ่าสุด PG63100072 10/10/2562
117 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 13,220.00           13,220.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีพี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ่ากัด 13,220.00       บริษัท พ.ีพี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ่ากัด 13,220.00        ราคาต ่าสุด PG63100073 10/10/2562
118 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 27,312.50           27,312.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 27,312.50       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 27,312.50        ราคาต ่าสุด PG63100074 11/10/2562
119 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 14,400.00           14,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด 14,400.00       บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด 14,400.00        ราคาต ่าสุด PG63100075 11/10/2562
120 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 94,502.40           94,502.40        เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 94,502.40       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 94,502.40        ราคาต ่าสุด PG63100076 11/10/2562
121 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 97,500.00           97,500.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด วากัส เมดิเซีย 97,500.00       หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด วากัส เมดิเซีย 97,500.00        ราคาต ่าสุด PG63100077 11/10/2562
122 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 81,200.00           81,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากัด 81,200.00       บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากัด 81,200.00        ราคาต ่าสุด PG63100078 11/10/2562
123 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 36,750.00           36,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด 36,750.00       บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด 36,750.00        ราคาต ่าสุด PG63100079 11/10/2562
124 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 23,745.40           23,745.40        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 23,745.40       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 23,745.40        ราคาต ่าสุด PG63100080 11/10/2562
125 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 17,976.00           17,976.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 17,976.00       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 17,976.00        ราคาต ่าสุด PG63100081 11/10/2562
126 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 98,500.00           98,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ่ากัด 98,500.00       บริษัท เมดดิก้า จ่ากัด 98,500.00        ราคาต ่าสุด PG63100082 11/10/2562
127 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 12,400.00           12,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จ่ากัด 12,400.00       บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จ่ากัด 12,400.00        ราคาต ่าสุด PG63100083 11/10/2562
128 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 9,200.00             9,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด 9,200.00         บริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด 9,200.00         ราคาต ่าสุด PG63100084 11/10/2562
129 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 18,670.00           18,670.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด 18,670.00       บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด 18,670.00        ราคาต ่าสุด PG63100085 11/10/2562
130 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 41,516.00           41,516.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 41,516.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 41,516.00        ราคาต ่าสุด PG63100086 11/10/2562
131 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 17,120.00           17,120.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 17,120.00       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 17,120.00        ราคาต ่าสุด PG63100087 11/10/2562
132 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 95,187.20           95,187.20        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 95,187.20       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 95,187.20        ราคาต ่าสุด PG63100088 15/10/2562
133 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 87,312.00           87,312.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 87,312.00       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 87,312.00        ราคาต ่าสุด PG63100089 15/10/2562
134 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากัด 90,000.00       บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากัด 90,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100090 15/10/2562
135 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 83,674.00           83,674.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิโนวา จ่ากัด 83,674.00       บริษัท เมดดิโนวา จ่ากัด 83,674.00        ราคาต ่าสุด PG63100091 15/10/2562
136 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 10,800.00           10,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 10,800.00       บริษัท วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 10,800.00        ราคาต ่าสุด PG63100092 15/10/2562
137 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 19,750.00           19,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเมด จ่ากัด 19,750.00       บริษัท ยูนิเมด จ่ากัด 19,750.00        ราคาต ่าสุด PG63100093 15/10/2562
138 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 70,000.00           70,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 70,000.00       บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 70,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100094 15/10/2562
139 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 93,518.00           93,518.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 93,518.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 93,518.00        ราคาต ่าสุด PG63100095 16/10/2562
140 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 97,070.40           97,070.40        เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 97,070.40       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 97,070.40        ราคาต ่าสุด PG63100096 16/10/2562
141 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 96,984.50           96,984.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากัด 96,984.50       บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากัด 96,984.50        ราคาต ่าสุด PG63100097 16/10/2562
142 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 50,000.00           50,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากัด 50,000.00       บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากัด 50,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100098 16/10/2562
143 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 4,960.00             4,960.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ่ากัด 4,960.00         บริษัท เมดิทอป จ่ากัด 4,960.00         ราคาต ่าสุด PG63100099 16/10/2562
144 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 76,302.00           76,302.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 76,302.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 76,302.00        ราคาต ่าสุด PG63100100 17/10/2562
145 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 88,435.50           88,435.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 88,435.50       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 88,435.50        ราคาต ่าสุด PG63100101 17/10/2562
146 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 21,956.40           21,956.40        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 21,956.40       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 21,956.40        ราคาต ่าสุด PG63100102 17/10/2562
147 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 29,853.00           29,853.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 29,853.00       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 29,853.00        ราคาต ่าสุด PG63100103 17/10/2562
148 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 16,692.00           16,692.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 16,692.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 16,692.00        ราคาต ่าสุด PG63100104 17/10/2562
149 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 6,420.00             6,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 6,420.00         บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 6,420.00         ราคาต ่าสุด PG63100105 17/10/2562
150 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 16,880.00           16,880.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ่ากัด 16,880.00       บริษัท ทริมเมอร์ จ่ากัด 16,880.00        ราคาต ่าสุด PG63100106 17/10/2562
151 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 59,064.00           59,064.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 59,064.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 59,064.00        ราคาต ่าสุด PG63100107 18/10/2562
152 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 72,546.00           72,546.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 72,546.00       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 72,546.00        ราคาต ่าสุด PG63100108 18/10/2562
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153 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 99,251.20           99,251.20        เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากัด 99,251.20       บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากัด 99,251.20        ราคาต ่าสุด PG63100109 18/10/2562
154 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 7,520.00             7,520.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 7,520.00         บริษัท วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 7,520.00         ราคาต ่าสุด PG63100110 18/10/2562
155 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 40,713.50           40,713.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 40,713.50       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 40,713.50        ราคาต ่าสุด PG63100111 18/10/2562
156 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 38,000.00           38,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด 38,000.00       บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด 38,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100112 18/10/2562
157 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 25,680.00           25,680.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 25,680.00       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 25,680.00        ราคาต ่าสุด PG63100113 18/10/2562
158 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 18,725.00           18,725.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 18,725.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 18,725.00        ราคาต ่าสุด PG63100114 21/10/2562
159 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 91,485.00           91,485.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากัด 91,485.00       บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากัด 91,485.00        ราคาต ่าสุด PG63100115 21/10/2562
160 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 15,200.00           15,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด 15,200.00       บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด 15,200.00        ราคาต ่าสุด PG63100116 21/10/2562
161 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 35,000.00           35,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 35,000.00       บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 35,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100117 21/10/2562
162 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 36,594.00           36,594.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 36,594.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 36,594.00        ราคาต ่าสุด PG63100118 21/10/2562
163 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 1,500.00             1,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากัด 1,500.00         บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากัด 1,500.00         ราคาต ่าสุด PG63100119 21/10/2562
164 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 14,400.00           14,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั น จ่ากัด 14,400.00       บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั น จ่ากัด 14,400.00        ราคาต ่าสุด PG63100120 21/10/2562
165 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากัด 90,000.00       บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากัด 90,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100121 21/10/2562
166 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 33,750.00           33,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด 33,750.00       บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด 33,750.00        ราคาต ่าสุด PG63100122 21/10/2562
167 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 2,500.00             2,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเมด จ่ากัด 2,500.00         บริษัท ยูนิเมด จ่ากัด 2,500.00         ราคาต ่าสุด PG63100123 21/10/2562
168 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 3,424.00             3,424.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 3,424.00         บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 3,424.00         ราคาต ่าสุด PG63100124 21/10/2562
169 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 83,600.00           83,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ่ากัด 83,600.00       บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ่ากัด 83,600.00        ราคาต ่าสุด PG63100125 21/10/2562
170 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 85,600.00           85,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 85,600.00       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 85,600.00        ราคาต ่าสุด PG63100126 21/10/2562
171 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 13,375.00           13,375.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด สกายเมดไลน์ 13,375.00       หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด สกายเมดไลน์ 13,375.00        ราคาต ่าสุด PG63100127 21/10/2562
172 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 6,291.60             6,291.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 6,291.60         บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 6,291.60         ราคาต ่าสุด PG63100128 21/10/2562
173 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 97,370.00           97,370.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 97,370.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 97,370.00        ราคาต ่าสุด PG63100129 22/10/2562
174 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 92,961.60           92,961.60        เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 92,961.60       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 92,961.60        ราคาต ่าสุด PG63100130 22/10/2562
175 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 37,236.00           37,236.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 37,236.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 37,236.00        ราคาต ่าสุด PG63100131 25/10/2562
176 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 55,500.00           55,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด 55,500.00       บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด 55,500.00        ราคาต ่าสุด PG63100132 25/10/2562
177 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 90,000.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 90,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100133 29/10/2562
178 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 86,000.00           86,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด 86,000.00       บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด 86,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100134 29/10/2562
179 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 26,500.00           26,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด 26,500.00       บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด 26,500.00        ราคาต ่าสุด PG63100135 29/10/2562
180 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 13,214.50           13,214.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 13,214.50       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 13,214.50        ราคาต ่าสุด PG63100136 29/10/2562
181 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 24,695.60           24,695.60        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 24,695.60       บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 24,695.60        ราคาต ่าสุด PG63100137 29/10/2562
182 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 9,951.00             9,951.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด 9,951.00         บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด 9,951.00         ราคาต ่าสุด PG63100138 29/10/2562
183 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 43,080.00           43,080.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ่ากัด 43,080.00       บริษัท ทริมเมอร์ จ่ากัด 43,080.00        ราคาต ่าสุด PG63100139 29/10/2562
184 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 8,000.00             8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จ่ากัด 8,000.00         บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จ่ากัด 8,000.00         ราคาต ่าสุด PG63100140 29/10/2562
185 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 5,175.00             5,175.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 5,175.00         บริษัท วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 5,175.00         ราคาต ่าสุด PG63100141 29/10/2562
186 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 64,200.00           64,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 64,200.00       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 64,200.00        ราคาต ่าสุด PG63100142 29/10/2562
187 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 16,800.00           16,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากัด 16,800.00       บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากัด 16,800.00        ราคาต ่าสุด PG63100143 29/10/2562
188 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 66,000.00           66,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด 66,000.00       บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด 66,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100144 29/10/2562
189 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 44,000.00           44,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีพี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ่ากัด 44,000.00       บริษัท พ.ีพี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ่ากัด 44,000.00        ราคาต ่าสุด PG63100145 29/10/2562
190 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 98,400.00           98,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ่ากัด 98,400.00       บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ่ากัด 98,400.00        ราคาต ่าสุด PG63100146 29/10/2562
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191 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 97,370.00           97,370.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 97,370.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 97,370.00        ราคาต ่าสุด PG63100147 30/10/2562
192 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 88,500.00           88,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรสตาร์ เทรดด้ิง จ่ากัด 88,500.00       บริษัท ไตรสตาร์ เทรดด้ิง จ่ากัด 88,500.00        ราคาต ่าสุด PG63100148 30/10/2562
193 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 64,200.00           64,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จ่ากัด 64,200.00       บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จ่ากัด 64,200.00        ราคาต ่าสุด PG63100149 30/10/2562
194 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 15,309.00           15,309.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 15,309.00       บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 15,309.00        ราคาต ่าสุด PG63100150 30/10/2562
195 วัสดุทางการแพทย์ (เข้าคลัง) 59,400.00           59,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จ่ากัด 59,400.00       บริษัท สไปโร เมด จ่ากัด 59,400.00        ราคาต ่าสุด PG63100151 30/10/2562
196 วัสดุทางการแพทย์ OR 11,250.00 11,250.00        เฉพาะเจาะจง บ.เกรซเมดิคัลโปรดักส์ จ่ากัด 11,250.00       บ.เกรซเมดิคัลโปรดักส์ จ่ากัด 11,250.00  ราคาต ่าสุด PN63100001 1/10/2562
197 วัสดุทางการแพทย์ OR 82,500.00           82,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 82,500.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 82,500.00         ราคาต ่าสุด PN63100002 1/10/2562
198 วัสดุทางการแพทย์ OR 70,800.00           70,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากัด 70,800.00       บ.ซันเมดิเทค จ่ากัด 70,800.00         ราคาต ่าสุด PN63100003 1/10/2562
199 วัสดุทางการแพทย์ OR 84,300.00           84,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ่ากัด 84,300.00       บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ่ากัด 84,300.00         ราคาต ่าสุด PN63100004 1/10/2562
200 วัสดุทางการแพทย์ OR 74,151.00           74,151.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 74,151.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 74,151.00         ราคาต ่าสุด PN63100005 1/10/2562
201 วัสดุทางการแพทย์ OR 35,000.00           35,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด 35,000.00       บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด 35,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100006 1/10/2562
202 วัสดุทางการแพทย์ OR 55,000.00           55,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมิท เฮลทแ์คร์ จ่ากัด 55,000.00       บ.ซัมมิท เฮลทแ์คร์ จ่ากัด 55,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100007 1/10/2562
203 วัสดุทางการแพทย์ OR 48,995.30           48,995.30        เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทฟิิค(ประเทศไทย) จ่ากัด 48,995.30       บ.บอสตัน ไซเอนทฟิิค(ประเทศไทย) จ่ากัด 48,995.30         ราคาต ่าสุด PN63100008 1/10/2562
204 วัสดุทางการแพทย์ OR 51,000.00           51,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเทค เฮลทแ์คร์ จ่ากัด 51,000.00       บ.ยูนิเทค เฮลทแ์คร์ จ่ากัด 51,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100009 1/10/2562
205 วัสดุทางการแพทย์ OR 96,300.00           96,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 96,300.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 96,300.00         ราคาต ่าสุด PN63100010 1/10/2562
206 วัสดุทางการแพทย์ OR 56,000.00           56,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ่ากัด 56,000.00       บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ่ากัด 56,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100011 2/10/2562
207 วัสดุทางการแพทย์ OR 85,600.00           85,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากัด 85,600.00       บ.ซันเมดิเทค จ่ากัด 85,600.00         ราคาต ่าสุด PN63100012 2/10/2562
208 วัสดุทางการแพทย์ OR 88,000.00           88,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 88,000.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 88,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100013 2/10/2562
209 วัสดุทางการแพทย์ OR 45,700.00           45,700.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 45,700.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 45,700.00         ราคาต ่าสุด PN63100014 2/10/2562
210 วัสดุทางการแพทย์ OR 52,280.00           52,280.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 52,280.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 52,280.00         ราคาต ่าสุด PN63100015 2/10/2562
211 วัสดุทางการแพทย์ OR 39,000.00           39,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเทค เฮลทแ์คร์ จ่ากัด 39,000.00       บ.ยูนิเทค เฮลทแ์คร์ จ่ากัด 39,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100016 2/10/2562
212 วัสดุทางการแพทย์ OR 51,200.00           51,200.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ่ากัด 51,200.00       บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ่ากัด 51,200.00         ราคาต ่าสุด PN63100017 3/10/2562
213 วัสดุทางการแพทย์ OR 82,000.00           82,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 82,000.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 82,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100018 3/10/2562
214 วัสดุทางการแพทย์ OR 57,673.00           57,673.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 57,673.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 57,673.00         ราคาต ่าสุด PN63100019 3/10/2562
215 วัสดุทางการแพทย์ OR 52,280.00           52,280.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 52,280.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 52,280.00         ราคาต ่าสุด PN63100020 3/10/2562
216 วัสดุทางการแพทย์ OR 32,100.00           32,100.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมิท เฮลทแ์คร์ จ่ากัด 32,100.00       บ.ซัมมิท เฮลทแ์คร์ จ่ากัด 32,100.00         ราคาต ่าสุด PN63100021 3/10/2562
217 วัสดุทางการแพทย์ OR 91,500.00           91,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 91,500.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 91,500.00         ราคาต ่าสุด PN63100022 4/10/2562
218 วัสดุทางการแพทย์ OR 52,280.00           52,280.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 52,280.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 52,280.00         ราคาต ่าสุด PN63100023 7/10/2562
219 วัสดุทางการแพทย์ OR 64,200.00           64,200.00        เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทฟิิค(ประเทศไทย) จ่ากัด 64,200.00       บ.บอสตัน ไซเอนทฟิิค(ประเทศไทย) จ่ากัด 64,200.00         ราคาต ่าสุด PN63100024 7/10/2562
220 วัสดุทางการแพทย์ OR 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 90,000.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 90,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100025 7/10/2562
221 วัสดุทางการแพทย์ OR 25,600.00           25,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.พีทเีอส เมดิคอล จ่ากัด 25,600.00       บ.พีทเีอส เมดิคอล จ่ากัด 25,600.00         ราคาต ่าสุด PN63100026 7/10/2562
222 วัสดุทางการแพทย์ OR 59,064.00           59,064.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 59,064.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 59,064.00         ราคาต ่าสุด PN63100027 7/10/2562
223 วัสดุทางการแพทย์ OR 98,895.00           98,895.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ่ากัด 98,895.00       บ.ไทยก๊อส จ่ากัด 98,895.00         ราคาต ่าสุด PN63100028 7/10/2562
224 วัสดุทางการแพทย์ OR 65,000.00           65,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์(ประเทศไทย)จ่ากัด 65,000.00       บ.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์(ประเทศไทย)จ่ากัด 65,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100029 7/10/2562
225 วัสดุทางการแพทย์ OR 3,400.00             3,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 3,400.00         บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 3,400.00          ราคาต ่าสุด PN63100030 7/10/2562
226 วัสดุทางการแพทย์ OR 81,000.00           81,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 81,000.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 81,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100031 8/10/2562
227 วัสดุทางการแพทย์ OR 29,000.00           29,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 29,000.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 29,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100032 8/10/2562
228 วัสดุทางการแพทย์ OR 35,340.00           35,340.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์(ประเทศไทย)จ่ากัด 35,340.00       บ.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์(ประเทศไทย)จ่ากัด 35,340.00         ราคาต ่าสุด PN63100033 8/10/2562



แบบ สขร. 1

วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลที่คัดเลือก
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา

กลุ่มงานพัสด ุโรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ 31 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2562

และราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

229 วัสดุทางการแพทย์ OR 7,125.00             7,125.00         เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 7,125.00         บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 7,125.00          ราคาต ่าสุด PN63100034 8/10/2562
230 วัสดุทางการแพทย์ OR 74,200.22           74,200.22        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 74,200.22       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 74,200.22         ราคาต ่าสุด PN63100035 8/10/2562
231 วัสดุทางการแพทย์ OR 18,692.00           18,692.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ่ากัด 18,692.00       บ.ไทยก๊อส จ่ากัด 18,692.00         ราคาต ่าสุด PN63100036 8/10/2562
232 วัสดุทางการแพทย์ OR 63,500.00           63,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 63,500.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 63,500.00         ราคาต ่าสุด PN63100037 9/10/2562
233 วัสดุทางการแพทย์ OR 64,039.50           64,039.50        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 64,039.50       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 64,039.50         ราคาต ่าสุด PN63100038 9/10/2562
234 วัสดุทางการแพทย์ OR 43,157.38           43,157.38        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 43,157.38       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 43,157.38         ราคาต ่าสุด PN63100039 9/10/2562
235 วัสดุทางการแพทย์ OR 55,700.00           55,700.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากัด 55,700.00       บ.ซันเมดิเทค จ่ากัด 55,700.00         ราคาต ่าสุด PN63100040 9/10/2562
236 วัสดุทางการแพทย์ OR 81,000.00           81,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 81,000.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 81,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100041 10/10/2562
237 วัสดุทางการแพทย์ OR 48,000.00           48,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากัด 48,000.00       บ.ซันเมดิเทค จ่ากัด 48,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100042 10/10/2562
238 วัสดุทางการแพทย์ OR 14,980.00           14,980.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 14,980.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 14,980.00         ราคาต ่าสุด PN63100043 10/10/2562
239 วัสดุทางการแพทย์ OR 60,850.90           60,850.90        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 60,850.90       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 60,850.90         ราคาต ่าสุด PN63100044 10/10/2562
240 วัสดุทางการแพทย์ OR 93,636.00           93,636.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 93,636.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 93,636.00         ราคาต ่าสุด PN63100045 10/10/2562
241 วัสดุทางการแพทย์ OR 41,500.00           41,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากัด 41,500.00       บ.ซันเมดิเทค จ่ากัด 41,500.00         ราคาต ่าสุด PN63100046 11/10/2562
242 วัสดุทางการแพทย์ OR 74,280.00           74,280.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 74,280.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 74,280.00         ราคาต ่าสุด PN63100047 11/10/2562
243 วัสดุทางการแพทย์ OR 52,280.00           52,280.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 52,280.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 52,280.00         ราคาต ่าสุด PN63100048 11/10/2562
244 วัสดุทางการแพทย์ OR 89,385.00           89,385.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 89,385.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 89,385.00         ราคาต ่าสุด PN63100049 11/10/2562
245 วัสดุทางการแพทย์ OR 64,200.00           64,200.00        เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทฟิิค(ประเทศไทย) จ่ากัด 64,200.00       บ.บอสตัน ไซเอนทฟิิค(ประเทศไทย) จ่ากัด 64,200.00         ราคาต ่าสุด PN63100050 11/10/2562
246 วัสดุทางการแพทย์ OR 85,600.00           85,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 85,600.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 85,600.00         ราคาต ่าสุด PN63100051 11/10/2562
247 วัสดุทางการแพทย์ OR 99,500.00           99,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 99,500.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 99,500.00         ราคาต ่าสุด PN63100052 15/10/2562
248 วัสดุทางการแพทย์ OR 66,500.00           66,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากัด 66,500.00       บ.ซันเมดิเทค จ่ากัด 66,500.00         ราคาต ่าสุด PN63100053 15/10/2562
249 วัสดุทางการแพทย์ OR 94,267.00           94,267.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 94,267.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 94,267.00         ราคาต ่าสุด PN63100054 15/10/2562
250 วัสดุทางการแพทย์ OR 52,280.00           52,280.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 52,280.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 52,280.00         ราคาต ่าสุด PN63100055 15/10/2562
251 วัสดุทางการแพทย์ OR 52,430.00           52,430.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 52,430.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 52,430.00         ราคาต ่าสุด PN63100056 15/10/2562
252 วัสดุทางการแพทย์ OR 94,588.00           94,588.00        เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ่ากัด 94,588.00       บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ่ากัด 94,588.00         ราคาต ่าสุด PN63100057 15/10/2562
253 วัสดุทางการแพทย์ OR 88,600.00           88,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 88,600.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 88,600.00         ราคาต ่าสุด PN63100058 16/10/2562
254 วัสดุทางการแพทย์ OR 52,280.00           52,280.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 52,280.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 52,280.00         ราคาต ่าสุด PN63100059 16/10/2562
255 วัสดุทางการแพทย์ OR 93,625.00           93,625.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 93,625.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 93,625.00         ราคาต ่าสุด PN63100060 16/10/2562
256 วัสดุทางการแพทย์ OR 51,360.00           51,360.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ไนนไพน์ 51,360.00       หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ไนนไพน์ 51,360.00         ราคาต ่าสุด PN63100061 16/10/2562
257 วัสดุทางการแพทย์ OR 97,500.00           97,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 97,500.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 97,500.00         ราคาต ่าสุด PN63100062 16/10/2562
258 วัสดุทางการแพทย์ OR 65,000.00           65,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์(ประเทศไทย)จ่ากัด 65,000.00       บ.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์(ประเทศไทย)จ่ากัด 65,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100063 16/10/2562
259 วัสดุทางการแพทย์ OR 70,200.00           70,200.00        เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 70,200.00       บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 70,200.00         ราคาต ่าสุด PN63100064 16/10/2562
260 วัสดุทางการแพทย์ OR 52,280.00           52,280.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 52,280.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 52,280.00         ราคาต ่าสุด PN63100065 17/10/2562
261 วัสดุทางการแพทย์ OR 7,000.00             7,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 7,000.00         บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 7,000.00          ราคาต ่าสุด PN63100066 17/10/2562
262 วัสดุทางการแพทย์ OR 99,750.00           99,750.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 99,750.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 99,750.00         ราคาต ่าสุด PN63100067 17/10/2562
263 วัสดุทางการแพทย์ OR 430,675.00          430,675.00      เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ ไทยแลนด์ จ่ากัด 430,675.00     บ.แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ ไทยแลนด์ จ่ากัด 430,675.00       ราคาต ่าสุด PN63100068 17/10/2562
264 วัสดุทางการแพทย์ OR 319,930.00          319,930.00      เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ ไทยแลนด์ จ่ากัด 319,930.00     บ.แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ ไทยแลนด์ จ่ากัด 319,930.00       ราคาต ่าสุด PN63100069 17/10/2562
265 วัสดุทางการแพทย์ OR 304,950.00          304,950.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสดิกส์ จ่ากัด 304,950.00     บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสดิกส์ จ่ากัด 304,950.00       ราคาต ่าสุด PN63100070 17/10/2562
266 วัสดุทางการแพทย์ OR 455,000.00          455,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์(ประเทศไทย)จ่ากัด 455,000.00     บ.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์(ประเทศไทย)จ่ากัด 455,000.00       ราคาต ่าสุด PN63100071 17/10/2562
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267 วัสดุทางการแพทย์ OR 76,500.00           76,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.แนชเชอเริลมีเดีย จ่ากัด 76,500.00       บ.แนชเชอเริลมีเดีย จ่ากัด 76,500.00         ราคาต ่าสุด PN63100072 17/10/2562
268 วัสดุทางการแพทย์ OR 95,016.00           95,016.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 95,016.00       บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 95,016.00         ราคาต ่าสุด PN63100073 17/10/2562
269 วัสดุทางการแพทย์ OR 98,800.00           98,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 98,800.00       บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 98,800.00         ราคาต ่าสุด PN63100074 17/10/2562
270 วัสดุทางการแพทย์ OR 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 90,000.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 90,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100075 18/10/2562
271 วัสดุทางการแพทย์ OR 36,000.00           36,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.แนชเชอเริลมีเดีย จ่ากัด 36,000.00       บ.แนชเชอเริลมีเดีย จ่ากัด 36,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100076 18/10/2562
272 วัสดุทางการแพทย์ OR 74,472.00           74,472.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 74,472.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 74,472.00         ราคาต ่าสุด PN63100077 18/10/2562
273 วัสดุทางการแพทย์ OR 25,680.00           25,680.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 25,680.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 25,680.00         ราคาต ่าสุด PN63100078 18/10/2562
274 วัสดุทางการแพทย์ OR 88,000.00           88,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.เครื องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ่ากัด 88,000.00       บ.เครื องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ่ากัด 88,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100079 18/10/2562
275 วัสดุทางการแพทย์ OR 84,455.00           84,455.00        เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 84,455.00       บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 84,455.00         ราคาต ่าสุด PN63100080 18/10/2562
276 วัสดุทางการแพทย์ OR 24,800.00           24,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 24,800.00       บ.ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 24,800.00         ราคาต ่าสุด PN63100081 18/10/2562
277 วัสดุทางการแพทย์ OR 81,000.00           81,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 81,000.00       บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 81,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100082 18/10/2562
278 วัสดุทางการแพทย์ OR 92,500.00           92,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 92,500.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 92,500.00         ราคาต ่าสุด PN63100083 21/10/2562
279 วัสดุทางการแพทย์ OR 73,188.00           73,188.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 73,188.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 73,188.00         ราคาต ่าสุด PN63100084 21/10/2562
280 วัสดุทางการแพทย์ OR 82,500.00           82,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 82,500.00       บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 82,500.00         ราคาต ่าสุด PN63100085 21/10/2562
281 วัสดุทางการแพทย์ OR 48,150.00           48,150.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 48,150.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 48,150.00         ราคาต ่าสุด PN63100086 21/10/2562
282 วัสดุทางการแพทย์ OR 48,550.00           48,550.00        เฉพาะเจาะจง บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด 48,550.00       บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด 48,550.00         ราคาต ่าสุด PN63100087 21/10/2562
283 วัสดุทางการแพทย์ OR 42,800.00           42,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ่ากัด 42,800.00       บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ่ากัด 42,800.00         ราคาต ่าสุด PN63100088 21/10/2562
284 วัสดุทางการแพทย์ OR 64,500.00           64,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากัด 64,500.00       บ.ซันเมดิเทค จ่ากัด 64,500.00         ราคาต ่าสุด PN63100089 21/10/2562
285 วัสดุทางการแพทย์ OR 79,400.00           79,400.00        เฉพาะเจาะจง บ.สคิปา เมด จ่ากัด 79,400.00       บ.สคิปา เมด จ่ากัด 79,400.00         ราคาต ่าสุด PN63100090 28/10/2562
286 วัสดุทางการแพทย์ OR 99,000.00           99,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 99,000.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 99,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100091 28/10/2562
287 วัสดุทางการแพทย์ OR 95,016.00           95,016.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 95,016.00       บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 95,016.00         ราคาต ่าสุด PN63100092 28/10/2562
288 วัสดุทางการแพทย์ OR 69,769.35           69,769.35        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 69,769.35       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 69,769.35         ราคาต ่าสุด PN63100093 28/10/2562
289 วัสดุทางการแพทย์ OR 17,120.00           17,120.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 17,120.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 17,120.00         ราคาต ่าสุด PN63100094 28/10/2562
290 วัสดุทางการแพทย์ OR 35,310.00           35,310.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมิท เฮลทแ์คร์ จ่ากัด 35,310.00       บ.ซัมมิท เฮลทแ์คร์ จ่ากัด 35,310.00         ราคาต ่าสุด PN63100095 28/10/2562
291 วัสดุทางการแพทย์ OR 64,200.00           64,200.00        เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทฟิิค(ประเทศไทย) จ่ากัด 64,200.00       บ.บอสตัน ไซเอนทฟิิค(ประเทศไทย) จ่ากัด 64,200.00         ราคาต ่าสุด PN63100096 28/10/2562
292 วัสดุทางการแพทย์ OR 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.พี เมดิคอล โปรดักส์ จ่ากัด 90,000.00       บ.พี เมดิคอล โปรดักส์ จ่ากัด 90,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100097 28/10/2562
293 วัสดุทางการแพทย์ OR 89,000.00           89,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 89,000.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 89,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100098 24/10/2562
294 วัสดุทางการแพทย์ OR 94,160.00           94,160.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 94,160.00       บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 94,160.00         ราคาต ่าสุด PN63100099 24/10/2562
295 วัสดุทางการแพทย์ OR 78,192.30           78,192.30        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 78,192.30       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 78,192.30         ราคาต ่าสุด PN63100100 24/10/2562
296 วัสดุทางการแพทย์ OR 80,000.00           80,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.พี เมดิคอล โปรดักส์ จ่ากัด 80,000.00       บ.พี เมดิคอล โปรดักส์ จ่ากัด 80,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100101 24/10/2562
297 วัสดุทางการแพทย์ OR 94,160.00           94,160.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 94,160.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 94,160.00         ราคาต ่าสุด PN63100102 24/10/2562
298 วัสดุทางการแพทย์ OR 39,900.00           39,900.00        เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 39,900.00       บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 39,900.00         ราคาต ่าสุด PN63100103 24/10/2562
299 วัสดุทางการแพทย์ OR 86,500.00           86,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 86,500.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 86,500.00         ราคาต ่าสุด PN63100104 25/10/2562
300 วัสดุทางการแพทย์ OR 65,681.60           65,681.60        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 65,681.60       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 65,681.60         ราคาต ่าสุด PN63100105 25/10/2562
301 วัสดุทางการแพทย์ OR 96,300.00           96,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 96,300.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 96,300.00         ราคาต ่าสุด PN63100106 25/10/2562
302 วัสดุทางการแพทย์ OR 98,440.00           98,440.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 98,440.00       บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 98,440.00         ราคาต ่าสุด PN63100107 25/10/2562
303 วัสดุทางการแพทย์ OR 35,000.00           35,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 35,000.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 35,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100108 25/10/2562
304 วัสดุทางการแพทย์ OR 93,250.00           93,250.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ่ากัด 93,250.00       บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ่ากัด 93,250.00         ราคาต ่าสุด PN63100109 25/10/2562
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305 วัสดุทางการแพทย์ OR 65,660.00           65,660.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 65,660.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 65,660.00         ราคาต ่าสุด PN63100110 28/10/2562
306 วัสดุทางการแพทย์ OR 15,000.00           15,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไซบอร์ก จ่ากัด 15,000.00       บ.ไซบอร์ก จ่ากัด 15,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100111 28/10/2562
307 วัสดุทางการแพทย์ OR 85,500.00           85,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 85,500.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 85,500.00         ราคาต ่าสุด PN63100112 28/10/2562
308 วัสดุทางการแพทย์ OR 41,730.00           41,730.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 41,730.00       บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 41,730.00         ราคาต ่าสุด PN63100113 28/10/2562
309 วัสดุทางการแพทย์ OR 80,660.88           80,660.88        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 80,660.88       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 80,660.88         ราคาต ่าสุด PN63100114 28/10/2562
310 วัสดุทางการแพทย์ OR 89,000.00           89,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 89,000.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 89,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100115 29/10/2562
311 วัสดุทางการแพทย์ OR 94,160.00           94,160.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 94,160.00       บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 94,160.00         ราคาต ่าสุด PN63100116 29/10/2562
312 วัสดุทางการแพทย์ OR 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.พี เมดิคอล โปรดักส์ จ่ากัด 90,000.00       บ.พี เมดิคอล โปรดักส์ จ่ากัด 90,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100117 29/10/2562
313 วัสดุทางการแพทย์ OR 96,152.34           96,152.34        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 96,152.34       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 96,152.34         ราคาต ่าสุด PN63100118 29/10/2562
314 วัสดุทางการแพทย์ OR 91,000.00           91,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 91,000.00       บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 91,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100119 29/10/2562
315 วัสดุทางการแพทย์ OR 5,992.00             5,992.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 5,992.00         บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 5,992.00          ราคาต ่าสุด PN63100120 29/10/2562
316 วัสดุทางการแพทย์ OR 60,500.00           60,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 60,500.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 60,500.00         ราคาต ่าสุด PN63100121 30/10/2562
317 วัสดุทางการแพทย์ OR 94,160.00           94,160.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 94,160.00       บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 94,160.00         ราคาต ่าสุด PN63100122 30/10/2562
318 วัสดุทางการแพทย์ OR 53,500.00           53,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 53,500.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 53,500.00         ราคาต ่าสุด PN63100123 30/10/2562
319 วัสดุทางการแพทย์ OR 48,548.04           48,548.04        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 48,548.04       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 48,548.04         ราคาต ่าสุด PN63100124 30/10/2562
320 วัสดุทางการแพทย์ OR 88,125.00           88,125.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมิท เฮลทแ์คร์ จ่ากัด 88,125.00       บ.ซัมมิท เฮลทแ์คร์ จ่ากัด 88,125.00         ราคาต ่าสุด PN63100125 30/10/2562
321 วัสดุทางการแพทย์ OR 72,000.00           72,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.พีแอนด์เจ เมด จ่ากัด 72,000.00       บ.พีแอนด์เจ เมด จ่ากัด 72,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100126 30/10/2562
322 วัสดุทางการแพทย์ OR 68,000.00           68,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 68,000.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากัด 68,000.00         ราคาต ่าสุด PN63100127 31/10/2562
323 วัสดุทางการแพทย์ OR 91,485.00           91,485.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 91,485.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 91,485.00         ราคาต ่าสุด PN63100128 31/10/2562
324 วัสดุทางการแพทย์ OR 94,160.00           94,160.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 94,160.00       บ.ฟาโวริกา จ่ากัด 94,160.00         ราคาต ่าสุด PN63100129 31/10/2562
325 วัสดุทางการแพทย์ OR 86,670.00           86,670.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 86,670.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ่ากัด 86,670.00         ราคาต ่าสุด PN63100130 31/10/2562
326 วัสดุทางการแพทย์ OR 66,500.00           66,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากัด 66,500.00       บ.ซันเมดิเทค จ่ากัด 66,500.00         ราคาต ่าสุด PN63100131 31/10/2562
327 วัสดุทางการแพทย์ OR 86,600.00           86,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเทค เฮลทแ์คร์ จ่ากัด 86,600.00       บ.ยูนิเทค เฮลทแ์คร์ จ่ากัด 86,600.00         ราคาต ่าสุด PN63100132 31/10/2562
328 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 74,349.00           74,349.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ่ากัด 74,349.00       บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ่ากัด 74,349.00        ราคาต ่าสุด PK63100003 08/10/62
329 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 96,300.00           96,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.แอฟฟินิเทค็ จ่ากัด 96,300.00       บ.แอฟฟินิเทค็ จ่ากัด 96,300.00        ราคาต ่าสุด PK63100004 08/10/62
330 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 2,500.00             2,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ่ากัด 2,500.00         บ.ไทยก๊อส จ่ากัด 2,500.00         ราคาต ่าสุด PK63100005 08/10/62
331 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 28,000.00           28,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ่ากัด 28,000.00       บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ่ากัด 28,000.00        ราคาต ่าสุด PK63100006 08/10/62
332 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 76,300.00           76,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.101 เมดิแคร์ จ่ากัด 76,300.00       บ.101 เมดิแคร์ จ่ากัด 76,300.00        ราคาต ่าสุด PK63100007 08/10/62
333 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 15,622.00           15,622.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมดิก้า แคร์ จ่ากัด 15,622.00       บ.เมดิก้า แคร์ จ่ากัด 15,622.00        ราคาต ่าสุด PK63100008 08/10/62
334 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 52,582.00           52,582.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 52,582.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 52,582.00        ราคาต ่าสุด PK63100009 08/10/62
335 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 23,540.00           23,540.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 23,540.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 23,540.00        ราคาต ่าสุด PK63100010 08/10/62
336 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 13,600.00           13,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 13,600.00       บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 13,600.00        ราคาต ่าสุด PK63100011 08/10/62
337 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 22,070.00           22,070.00        เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ่ากัด 22,070.00       บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ่ากัด 22,070.00        ราคาต ่าสุด PK63100012 08/10/62
338 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 94,920.00           94,920.00        เฉพาะเจาะจง บ.พี ซี แอล โฮลด้ิง จ่ากัด 94,920.00       บ.พี ซี แอล โฮลด้ิง จ่ากัด 94,920.00        ราคาต ่าสุด PK63100013 08/10/62
339 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 20,100.00           20,100.00        เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด 20,100.00       บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด 20,100.00        ราคาต ่าสุด PK63100014 08/10/62
340 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 33,090.00           33,090.00        เฉพาะเจาะจง บ.ควอลิฟายกรุ๊ป จ่ากัด 33,090.00       บ.ควอลิฟายกรุ๊ป จ่ากัด 33,090.00        ราคาต ่าสุด PK63100015 08/10/62
341 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 85,600.00           85,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมด-วัน จ่ากัด 85,600.00       บ.เมด-วัน จ่ากัด 85,600.00        ราคาต ่าสุด PK63100016 08/10/62
342 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 44,840.00           44,840.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด 44,840.00       บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด 44,840.00        ราคาต ่าสุด PK63100017 09/10/62
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343 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 44,030.50           44,030.50        เฉพาะเจาะจง บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 44,030.50       บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากัด 44,030.50        ราคาต ่าสุด PK63100018 09/10/62
344 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 38,520.00           38,520.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 38,520.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 38,520.00        ราคาต ่าสุด PK63100019 09/10/62
345 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 7,704.00             7,704.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด 7,704.00         บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด 7,704.00         ราคาต ่าสุด PK63100020 09/10/62
346 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 30,816.00           30,816.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมด-วัน จ่ากัด 30,816.00       บ.เมด-วัน จ่ากัด 30,816.00        ราคาต ่าสุด PK63100021 09/10/62
347 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 86,590.00           86,590.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ่ากัด 86,590.00       บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ่ากัด 86,590.00        ราคาต ่าสุด PK63100022 09/10/62
348 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 95,000.00           95,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ่ากัด 95,000.00       บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ่ากัด 95,000.00        ราคาต ่าสุด PK63100023 10/10/62
349 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 92,448.00           92,448.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 92,448.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 92,448.00        ราคาต ่าสุด PK63100024 10/10/62
350 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 17,173.70           17,173.70        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 17,173.70       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 17,173.70        ราคาต ่าสุด PK63100025 11/10/62
351 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 8,971.96             8,971.96         เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เซน เบอร์นสไตรน์ จ่ากัด 8,971.96         บ.เฮาส์เซน เบอร์นสไตรน์ จ่ากัด 8,971.96         ราคาต ่าสุด PK63100026 10/10/62
352 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 20,330.00           20,330.00        เฉพาะเจาะจง บ.ชัชรีย์ โฮลด้ิง จ่ากัด 20,330.00       บ.ชัชรีย์ โฮลด้ิง จ่ากัด 20,330.00        ราคาต ่าสุด PK63100027 16/10/62
353 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 90,479.20           90,479.20        เฉพาะเจาะจง บ.101 เมดิแคร์ จ่ากัด 90,479.20       บ.101 เมดิแคร์ จ่ากัด 90,479.20        ราคาต ่าสุด PK63100028 16/10/62
354 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 69,492.52           69,492.52        เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ่ากัด 69,492.52       บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ่ากัด 69,492.52        ราคาต ่าสุด PK63100029 16/10/62
355 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 74,900.00           74,900.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมดิก้า แคร์ จ่ากัด 74,900.00       บ.เมดิก้า แคร์ จ่ากัด 74,900.00        ราคาต ่าสุด PK63100030 16/10/62
356 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 99,750.00           99,750.00        เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ่ากัด 99,750.00       บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ่ากัด 99,750.00        ราคาต ่าสุด PK63100031 16/10/62
357 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 96,300.00           96,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 96,300.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 96,300.00        ราคาต ่าสุด PK63100032 16/10/62
358 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 38,520.00           38,520.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมด-วัน จ่ากัด 38,520.00       บ.เมด-วัน จ่ากัด 38,520.00        ราคาต ่าสุด PK63100033 16/10/62
359 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 62,060.00           62,060.00        เฉพาะเจาะจง บ.กู๊ดเฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 62,060.00       บ.กู๊ดเฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 62,060.00        ราคาต ่าสุด PK63100034 16/10/62
360 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 85,600.00           85,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ เมด จ่ากัด 85,600.00       บ.พาวเวอร์ เมด จ่ากัด 85,600.00        ราคาต ่าสุด PK63100035 16/10/62
361 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 2,700.00             2,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 2,700.00         บ.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 2,700.00         ราคาต ่าสุด PK63100036 18/10/62
362 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 19,065.42           19,065.42        เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เซน เบอร์นสไตรน์ จ่ากัด 19,065.42       บ.เฮาส์เซน เบอร์นสไตรน์ จ่ากัด 19,065.42        ราคาต ่าสุด PK63100037 17/10/62
363 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 47,610.47           47,610.47        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 47,610.47       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 47,610.47        ราคาต ่าสุด PK63100038 17/10/62
364 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 53,500.00           53,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมดิก้า แคร์ จ่ากัด 53,500.00       บ.เมดิก้า แคร์ จ่ากัด 53,500.00        ราคาต ่าสุด PK63100039 17/10/62
365 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 32,100.00           32,100.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 32,100.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 32,100.00        ราคาต ่าสุด PK63100040 17/10/62
366 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 84,600.00           84,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ่ากัด 84,600.00       บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ่ากัด 84,600.00        ราคาต ่าสุด PK63100041 18/10/62
367 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 98,226.00           98,226.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 98,226.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 98,226.00        ราคาต ่าสุด PK63100042 18/10/62
368 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 95,200.00           95,200.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด 95,200.00       บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด 95,200.00        ราคาต ่าสุด PK63100043 21/10/62
369 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 15,622.00           15,622.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไฮ เมดิคอล จ่ากัด 15,622.00       บ.ไฮ เมดิคอล จ่ากัด 15,622.00        ราคาต ่าสุด PK63100044 21/10/62
370 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 30,000.00           30,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 30,000.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 30,000.00        ราคาต ่าสุด PK63100045 21/10/62
371 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 50,557.50           50,557.50        เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิโนวา จ่ากัด 50,557.50       บ.เมดดิโนวา จ่ากัด 50,557.50        ราคาต ่าสุด PK63100046 21/10/62
372 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 94,920.00           94,920.00        เฉพาะเจาะจง บ.พี ซี แอล โฮลด้ิง จ่ากัด 94,920.00       บ.พี ซี แอล โฮลด้ิง จ่ากัด 94,920.00        ราคาต ่าสุด PK63100047 21/10/62
373 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 92,448.00           92,448.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอโนว่า จ่ากัด 92,448.00       บ.ไบโอโนว่า จ่ากัด 92,448.00        ราคาต ่าสุด PK63100048 21/10/62
374 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 91,000.00           91,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ่ากัด 91,000.00       บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ่ากัด 91,000.00        ราคาต ่าสุด PK63100049 21/10/62
375 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 71,904.00           71,904.00        เฉพาะเจาะจง บ.กู๊ดเฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 71,904.00       บ.กู๊ดเฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 71,904.00        ราคาต ่าสุด PK63100050 21/10/62
376 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 84,000.00           84,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด 84,000.00       บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด 84,000.00        ราคาต ่าสุด PK63100051 22/10/62
377 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 44,200.00           44,200.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ่ากัด 44,200.00       บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ่ากัด 44,200.00        ราคาต ่าสุด PK63100052 22/10/62
378 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 91,485.00           91,485.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 91,485.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 91,485.00        ราคาต ่าสุด PK63100053 22/10/62
379 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 59,400.00           59,400.00        เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 59,400.00       บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 59,400.00        ราคาต ่าสุด PK63100054 22/10/62
380 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 9,710.00             9,710.00         เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด 9,710.00         บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด 9,710.00         ราคาต ่าสุด PK63100055 22/10/62



แบบ สขร. 1

วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลที่คัดเลือก
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา

กลุ่มงานพัสด ุโรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

วันที่ 31 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2562

และราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

381 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 83,750.00           83,750.00        เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 83,750.00       หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 83,750.00        ราคาต ่าสุด PK63100056 25/10/62
382 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 94,800.00           94,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.อินโนเมด (ประเทศไทย) จ่ากัด 94,800.00       บ.อินโนเมด (ประเทศไทย) จ่ากัด 94,800.00        ราคาต ่าสุด PK63100057 28/10/62
383 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 49,966.00           49,966.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ่ากัด 49,966.00       บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ่ากัด 49,966.00        ราคาต ่าสุด PK63100058 28/10/62
384 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 80,892.00           80,892.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 80,892.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 80,892.00        ราคาต ่าสุด PK63100059 28/10/62
385 วัสดุทางการแพทย์ (พยาธิคลินิก) 7,500.00             7,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 7,500.00         บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 7,500.00         ราคาต ่าสุด PK63100060 28/10/62
386 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 4,500.00             4,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ่ากัด  4,500.00         บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ่ากัด  4,500.00         ราคาต ่าสุด PF63100001 10/10/2562
387 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 12,750.00           12,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เจบ ีเมดิคอลซัพพลาย จ่ากัด 12,750.00       บริษัท เจบ ีเมดิคอลซัพพลาย จ่ากัด 12,750.00        ราคาต ่าสุด PF63100002 10/10/2562
388 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 6,500.00             6,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ่ากัด 65,000.00       บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ่ากัด 65,000.00        ราคาต ่าสุด PF63100003 10/10/2562
389 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 2,000.00             2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จ่ากัด 2,000.00         บริษัท เรียลเมด จ่ากัด 2,000.00         ราคาต ่าสุด PF63100004 11/10/2562
390 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 7,250.00             7,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีร เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 7,250.00         บริษัท พีร เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากัด 7,250.00         ราคาต ่าสุด PF63100005 11/10/2562
391 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 18,000.00           18,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ่ากัด 18,000.00       บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ่ากัด 18,000.00        ราคาต ่าสุด PF63100006 11/10/2562
392 วัสดุทางการแพทย์ (สวนหวัใจ) 32,550.00           32,550.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด เทค จ่ากัด 32,550.00       บริษัท ไทย เมด เทค จ่ากัด 32,550.00        ราคาต ่าสุด Pพ63100001 10/10/2562
393 วัสดุทางการแพทย์ (สวนหวัใจ) 89,760.00           89,760.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด เทค จ่ากัด 89,760.00       บริษัท ไทย เมด เทค จ่ากัด 89,760.00        ราคาต ่าสุด Pพ63100005 16/10/2562
394 วัสดุทางการแพทย์ (สวนหวัใจ) 50,000.00           50,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั น จ่ากัด 50,000.00       บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั น จ่ากัด 50,000.00        ราคาต ่าสุด Pพ63100006 17/10/2562
395 อาหารทางการแพทย์ 94,160.00           94,160.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด 94,160.00       บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากัด 94,160.00        ราคาต ่าสุด Po 63100001 28/10/2562
396 วัสดุเครื องบริโภค 94,500.00           94,500.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์หนึ งใจเดียวกันโดยนายวลิต เจริญสมบติั 94,500.00       สหกรณ์หนึ งใจเดียวกันโดยนายวลิต เจริญสมบติั 94,500.00        ราคาต ่าสุด Po 63100001 30/10/2562
397 จ้างบ่ารุงรักษาลิฟต์ 64,200.00           64,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ว เกียรติ อินเตอร์เนชั นแนล จ่ากัด 64,200.00       บริษัท ว เกียรติ อินเตอร์เนชั นแนล จ่ากัด 64,200.00        ราคาต ่าสุด P263100003 1/10/2562
398 จ้างบ่ารุงรักษาลิฟต์ 82,176.00           82,176.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โอทสิ เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จ่ากัด 82,176.00       บริษัท โอทสิ เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จ่ากัด 82,176.00        ราคาต ่าสุด P263100004 1/10/2562
399 จ้างบ่ารุงรักษาเครื องท่าลมเย็น 12,840.00           12,840.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวัฒน์มอเตอร์ (2003) จ่ากัด 12,840.00       บริษัท นิวัฒน์มอเตอร์ (2003) จ่ากัด 12,840.00        ราคาต ่าสุด P263100005 1/10/2562
400 จ้างบ่ารุงรักษาเครื องก่าเนิดไอน้่า 31,032.00           31,032.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เค วาย อินเตอร์เทรด จ่ากัด 31,032.00       บริษัท เค วาย อินเตอร์เทรด จ่ากัด 31,032.00        ราคาต ่าสุด P263100002 1/10/2562
401 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 532.76               532.76            เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 532.76           การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 532.76            ราคาต ่าสุด Pฏ63100008 1/10/2562
402 จ้างเหมาค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายปี 15,408.00           15,408.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโีอท ีจ่ากัด มหาชน 15,408.00       บริษัท ทโีอท ีจ่ากัด มหาชน 15,408.00        ราคาต ่าสุด P263100007 1/10/2562
403 จ้างบ่ารุงรักษาเครื องท่าลมเย็น 98,440.00           98,440.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวัฒน์มอเตอร์ (2003) จ่ากัด 98,440.00       บริษัท นิวัฒน์มอเตอร์ (2003) จ่ากัด 98,440.00        ราคาต ่าสุด P263100006 1/10/2562
404 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 68,587.00           68,587.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทศัพรซัพพลายและอิเล็กทรอนิกส์ จ่ากัด 68,587.00       บริษัท ทศัพรซัพพลายและอิเล็กทรอนิกส์ จ่ากัด 68,587.00        ราคาต ่าสุด Pป63100226 24/10/2562
405 จ้างซ่อมรถยนต์ 3,959.00             3,959.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โมรา เซฮร์วิส จ่ากัด 3,959.00         บริษัท โมรา เซฮร์วิส จ่ากัด 3,959.00         ราคาต ่าสุด Pผ63100257 29/10/2562
406 จ้างบ่ารุงรักษาระบบปรับระบายอากาศ 99,510.00           99,510.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เนเชอรัลกรีน อินโนเวชั น จ่ากัด 99,510.00       บริษัท เนเชอรัลกรีน อินโนเวชั น จ่ากัด 99,510.00        ราคาต ่าสุด P263100265 30/10/2562
407 จ้างบ่ารุงรักษาเครื องสูบน้่ารายปี 56,496.00           56,496.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เรดด้ี บฟัฟาโลส์ปั๊ม (ไทยแลนด์) จ่ากัด 56,496.00       บริษัท เรดด้ี บฟัฟาโลส์ปั๊ม (ไทยแลนด์) จ่ากัด 56,496.00        ราคาต ่าสุด P263100272 31/10/2562
408 จ้างบ่ารุงรักษาระบบก๊าซในสถานีรายปี

27,199.40           
27,199.40        เฉพาะเจาะจง

บริษัท บลูแกส จ่ากัด 27,199.40       บริษัท บลูแกส จ่ากัด
27,199.40        ราคาต ่าสุด P263100270 31/10/2562

409 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 8,640.25             8,640.25         เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเนียสพาร์ท (2014) จ่ากัด 8,640.25         บริษัท จีเนียสพาร์ท (2014) จ่ากัด 8,640.25         ราคาต ่าสุด Pฏ6310027 31/10/2562
410 จ้างเหมาบคุคล 13,300.00           13,300.00        เฉพาะเจาะจง นายพิสูจน์ ศรีโยธิน 13,300.00       นายพิสูจน์ ศรีโยธิน 13,300.00        ราคาต ่าสุด Pฑ6310268 31/10/2562
411 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 135,000.00          135,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเอ็นโดสโคปเซอร์วิส จ่ากัด 135,000.00     บ.ไทยเอ็นโดสโคปเซอร์วิส จ่ากัด 135,000.00      ราคาต ่าสุด 9/2563 15/10/2562
412 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม 28,000.00           28,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.โกสินทร์เวชภณัฑ์ จ่ากัด 28,000.00       บ.โกสินทร์เวชภณัฑ์ จ่ากัด 28,000.00        ราคาต ่าสุด Pธ63100001 28/10/2562
413 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม 9,600.00             9,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม แอล เทคโนโลยี  จ่ากัด 9,600.00         บ.เอ็ม แอล เทคโนโลยี  จ่ากัด 9,600.00         ราคาต ่าสุด Pธ63100002 28/10/2562
414 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม 2,200.00             2,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส 2,200.00         ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส 2,200.00         ราคาต ่าสุด Pธ63100003 28/10/2562
415 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม 9,500.00             9,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม แอล เทคโนโลยี  จ่ากัด 9,500.00         บ.เอ็ม แอล เทคโนโลยี  จ่ากัด 9,500.00         ราคาต ่าสุด Pธ63100004 29/10/2562
416 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม 9,600.00             9,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทเีอ็มดี เมดิคอล จ่ากัด 9,600.00         บ.ทเีอ็มดี เมดิคอล จ่ากัด 9,600.00         ราคาต ่าสุด Pธ63100005 29/10/2562
417 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม 4,800.00             4,800.00         เฉพาะเจาะจง คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์ 4,800.00         คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์ 4,800.00         ราคาต ่าสุด Pธ63100006 29/10/2562
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418 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม 3,745.00             3,745.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม แคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ่ากัด 3,745.00         บ.เอ็ม แคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ่ากัด 3,745.00         ราคาต ่าสุด Pธ63100007 30/10/2562
419 วัสดุก่อสร้าง 470.80               470.80            เฉพาะเจาะจง นิวราชบรีุสากลค้าไม้ 470.80           นิวราชบรีุสากลค้าไม้ 470.80            ราคาต ่าสุด PA 63100001 24/10/2562
420 วัสดุก่อสร้าง 30,300.00           30,300.00        เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น 30,300.00       หลักเพชรคอนสตรัคชั น 30,300.00        ราคาต ่าสุด PA 63100002 24/10/2562
421 วัสดุก่อสร้าง 2,480.00             2,480.00         เฉพาะเจาะจง สกลชัย 2,480.00         สกลชัย 2,480.00         ราคาต ่าสุด PA 63100003 24/10/2562
422 วัสดุก่อสร้าง 4,312.00             4,312.00         เฉพาะเจาะจง ต.พัฒนาการราชบรีุ 4,312.00         ต.พัฒนาการราชบรีุ 4,312.00         ราคาต ่าสุด PA 63100004 24/10/2562
423 วัสดุก่อสร้าง 9,490.00             9,490.00         เฉพาะเจาะจง ปยิพรก่อสร้าง 9,490.00         ปยิพรก่อสร้าง 9,490.00         ราคาต ่าสุด PA 63100005 24/10/2562
424 วัสดุก่อสร้าง 27,955.00           27,955.00        เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น 27,955.00       หลักเพชรคอนสตรัคชั น 27,955.00        ราคาต ่าสุด PA 63100006 25/10/2562
425 วัสดุก่อสร้าง 12,366.00           12,366.00        เฉพาะเจาะจง ต.พัฒนาการราชบรีุ 12,366.00       ต.พัฒนาการราชบรีุ 12,366.00        ราคาต ่าสุด PA 63100007 25/10/2562
426 วัสดุก่อสร้าง 23,717.00           23,717.00        เฉพาะเจาะจง ปยิพรก่อสร้าง 23,717.00       ปยิพรก่อสร้าง 23,717.00        ราคาต ่าสุด PA 63100008 25/10/2562
427 วัสดุก่อสร้าง 9,380.00             9,380.00         เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น 9,380.00         หลักเพชรคอนสตรัคชั น 9,380.00         ราคาต ่าสุด PA 63100009 25/10/2562
428 วัสดุก่อสร้าง 30,130.00           30,130.00        เฉพาะเจาะจง กุนทกีระเบื้อง 30,130.00       กุนทกีระเบื้อง 30,130.00        ราคาต ่าสุด PA 6310010 25/10/2562
429 วัสดุก่อสร้าง 8,250.00             8,250.00         เฉพาะเจาะจง ปยิพรก่อสร้าง 8,250.00         ปยิพรก่อสร้าง 8,250.00         ราคาต ่าสุด PA 6310011 25/10/2562
430 วัสดุก่อสร้าง 22,480.00           22,480.00        เฉพาะเจาะจง สกลชัย 22,480.00       สกลชัย 22,480.00        ราคาต ่าสุด PA 6310012 25/10/2562
431 วัสดุก่อสร้าง 55,800.00           55,800.00        เฉพาะเจาะจง ณรงศักด์ิครุภณัฑ์ 55,800.00       ณรงศักด์ิครุภณัฑ์ 55,800.00        ราคาต ่าสุด PA 6310013 25/10/2562
432 วัสดุไฟฟ้า 650.00               650.00            เฉพาะเจาะจง ถาวรกิจ 2 650.00           ถาวรกิจ 2 650.00            ราคาต ่าสุด P9 63100001 24/10/2562
433 วัสดุไฟฟ้า 513.60               513.60            เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์ 513.60           ทวีวัฒน์ 513.60            ราคาต ่าสุด P9 63100002 24/10/2562
434 วัสดุไฟฟ้า 64,566.00           64,566.00        เฉพาะเจาะจง ปยิพรก่อสร้าง 64,566.00       ปยิพรก่อสร้าง 64,566.00        ราคาต ่าสุด P9 63100003 24/10/2562
435 วัสดุไฟฟ้า 48,794.00           48,794.00        เฉพาะเจาะจง ปยิพรก่อสร้าง 48,794.00       ปยิพรก่อสร้าง 48,794.00        ราคาต ่าสุด P9 63100004 24/10/2562
436 วัสดุไฟฟ้า 2,364.70             2,364.70         เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์ 2,364.70         ทวีวัฒน์ 2,364.70         ราคาต ่าสุด P9 63100005 24/10/2562
437 วัสดุไฟฟ้า 87,793.50           87,793.50        เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์ 87,793.50       ทวีวัฒน์ 87,793.50        ราคาต ่าสุด P9 63100006 24/10/2562
438 วัสดุไฟฟ้า 47,776.00           47,776.00        เฉพาะเจาะจง ท ีท ีเอส พี เทรดด้ิง จ่ากัด 47,776.00       ท ีท ีเอส พี เทรดด้ิง จ่ากัด 47,776.00        ราคาต ่าสุด P9 63100007 24/10/2562
439 วัสดุไฟฟ้า 28,200.00           28,200.00        เฉพาะเจาะจง ถาวรกิจ 2 28,200.00       ถาวรกิจ 2 28,200.00        ราคาต ่าสุด P9 63100008 24/10/2562
440 วัสดุโครงการ 26,000.00           26,000.00        เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชุมชนมนตรีพัฒนา 26,000.00       วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชุมชนมนตรีพัฒนา 26,000.00        ราคาต ่าสุด PY63100006 7/10/62
441 วัสดุโครงการ 2,050.00             2,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2 2,050.00         ร้านถาวรกิจ 2 2,050.00         ราคาต ่าสุด PY63100010 11/10/62
442 วัสดุโครงการ 1,000.00             1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2 1,000.00         ร้านถาวรกิจ 2 1,000.00         ราคาต ่าสุด PY63100013 18/10/62
443 วัสดุโครงการ 95,658.00           95,658.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 95,658.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 95,658.00        ราคาต ่าสุด PY63100015 16/10/62
444 วัสดุโครงการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน แต้เซ่งฮง 3,000.00         ร้าน แต้เซ่งฮง 3,000.00         ราคาต ่าสุด PY63100022 21/10/62
445 จ้างเหมาบริการ(โครงการ) 3,200.00             3,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 3,200.00         ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 3,200.00         ราคาต ่าสุด P263100199 18/10/62
446 จ้างเหมาบริการ(โครงการ) 2,392.00             2,392.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 2,392.00         ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 2,392.00         ราคาต ่าสุด P263100217 22/10/62
447 จ้างเหมาบริการ(โครงการ) 9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ  เกียรติมโนธรรม 9,000.00         นางสาวจุฑามาศ  เกียรติมโนธรรม 9,000.00         ราคาต ่าสุด P263100011 11/10/62
448 จ้างเหมาบริการ(โครงการ) 25,000.00           25,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพรีม สมาร์ท ไลฟ์ จ่ากัด 25,000.00       บริษัท สุพรีม สมาร์ท ไลฟ์ จ่ากัด 25,000.00        ราคาต ่าสุด P263100177 15/10/62
449 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 34,000.00           34,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรงชายเคหะภณัฑ์(แก๊ส) 34,000.00       ร้าน ทรงชายเคหะภณัฑ์(แก๊ส) 34,000.00        ราคาต ่าสุด PB631000001 1/10/62
450 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00       หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00        ราคาต ่าสุด PB631000002 21/10/62
451 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00       หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00        ราคาต ่าสุด PB631000003 22/10/62
452 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00       หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00        ราคาต ่าสุด PB631000004 24/10/62
453 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00       หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00        ราคาต ่าสุด PB631000005 2810/62
454 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 34,000.00           34,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรงชายเคหะภณัฑ์(แก๊ส) 34,000.00       ร้าน ทรงชายเคหะภณัฑ์(แก๊ส) 34,000.00        ราคาต ่าสุด PB631000006 28/10/62
455 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00       หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00        ราคาต ่าสุด PB631000007 29/10/62
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456 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00       หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00        ราคาต ่าสุด PB631000008 31/10/62
457 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00       หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00        ราคาต ่าสุด PB631000009 30/10/62
458 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 34,000.00           34,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรงชายเคหะภณัฑ์(แก๊ส) 34,000.00       ร้าน ทรงชายเคหะภณัฑ์(แก๊ส) 34,000.00        ราคาต ่าสุด PB631000010 31/10/62
459 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 20,000.00           20,000.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 20,000.00       หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 20,000.00        ราคาต ่าสุด PB63100001 01/10/62
460 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 90,000.00       หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 90,000.00        ราคาต ่าสุด PB63100002 28/10/62
461 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 8,000.00             8,000.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 8,000.00         หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 8,000.00         ราคาต ่าสุด PB63100003 31/10/62
462 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 4,585.00             4,585.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 4,585.00         หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 4,585.00         ราคาต ่าสุด PB63100004 31/10/62
463 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 2,330.00             2,330.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 2,330.00         หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 2,330.00         ราคาต ่าสุด PB63100005 31/10/62
464 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 90,000.00       หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 90,000.00        ราคาต ่าสุด PB63100006 1/10/62
465 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 90,000.00       หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 90,000.00        ราคาต ่าสุด PB63100007 31/10/62
466 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 86,500.00           86,500.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 86,500.00       หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 86,500.00        ราคาต ่าสุด PB63100008 1/10/62
467 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 24,000.00           24,000.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 24,000.00       หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 24,000.00        ราคาต ่าสุด PB63100009 1/10/62
468 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 5,000.00             5,000.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 5,000.00         หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 5,000.00         ราคาต ่าสุด PB63100010 1/10/62
469 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 90,000.00           90,000.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 90,000.00       หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พลับพลาชัย 90,000.00        ราคาต ่าสุด PB63100011 1/10/62

470
เช่าเครื องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) 
แบบ Multi Slice ไม่น้อยกว่า 128 Slice

8,760,000.00       8,760,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมา-เมดิก จ่ากัด 8,760,000.00   บริษัท สีมา-เมดิก จ่ากัด 8,760,000.00   ราคาต ่าสุด 1/2563 11/10/2562

471 จ้างบ่ารุงรักษาเครื องตรวจหวัใจ 57,000.00           57,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อิโนเวชั น จ่ากัด 57,000.00       บริษัท อิโนเวชั น จ่ากัด 57,000.00        ราคาต ่าสุด Pบ6310001 29/10/2562
472 จ้างบ่ารุงรักษาไตเทยีม 32,400.00           32,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท นิคคิโช จ่ากัด 32,400.00       บริษัท นิคคิโช จ่ากัด 32,400.00        ราคาต ่าสุด Pบ6310002 29/10/2562
473 จ้างบ่ารุงรักษาเครื อเงอกซเรยซีอารณืม 

Pulesaara9
169,000.00          169,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษท ฟิลิป ประเทศไทย จ่ากัด 169,000.00     บริษท ฟิลิป ประเทศไทย จ่ากัด 169,000.00      ราคาต ่าสุด 4/2562 07/102562

474 จ้างบ่ารุงรักษาเครื องใส่แร่และชุด
คอมพิวเตอร

406,600.00          406,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร บสิสิเนส จ่ากัด 406,600.00     บริษัท พรีเมียร บสิสิเนส จ่ากัด 406,600.00      ราคาต ่าสุด 6/2563 10/10/2562
475 จ้างสอบเทยีบและบ่ารุงรักษา 10 รายการ 166,866.50          166,866.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั น จ่ากัด 166,866.50     บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั น จ่ากัด 166,866.50      ราคาต ่าสุด 8/2563 11/10/2562

476
จ้างจัดท่าประตูอลูมิเนียม 
อาคารอดุลยเดชวิกรม ชั้นล่าง

98,000.00           98,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเพชรคอนสตรัคชั น จ่ากัด 97,000.00       บริษัท หลักเพชรคอนสตรัคชั น จ่ากัด 97,000.00        ราคาต ่าสุด Pก6310225 24/10/2562

477
จ้างจัดท่าหลังคาส่าหรับจอด
รถจักรยานยนต์ 
อาคารอดุลยเดชวิกรม

261,000.00          261,000.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เอ.เอส.บวิด้ิง 255,000.00     หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เอ.เอส.บวิด้ิง 252,000.00      ราคาต ่าสุด  11/2563 31/10/2562

478 เช่ารถยนต์เอกชน 2,900.00             2,900.00         เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,900.00         นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,900.00         ราคาต ่าสุด 6310-017 2/10/2562
479 เช่ารถยนต์เอกชน 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล 3,000.00         นายชยุต ชุติมาธิกุล 3,000.00         ราคาต ่าสุด 6310-081 4/10/2562
480 เช่ารถยนต์เอกชน 6,400.00             6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล 6,400.00         นายชยุต ชุติมาธิกุล 6,400.00         ราคาต ่าสุด 6310-129 7/10/2562
481 เช่ารถยนต์เอกชน 2,700.00             2,700.00         เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,700.00         นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,700.00         ราคาต ่าสุด 6310-145 8/10/2562
482 เช่ารถยนต์เอกชน 2,800.00             2,800.00         เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,800.00         นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,800.00         ราคาต ่าสุด 6310-161 10/10/2562
483 เช่ารถยนต์เอกชน 2,800.00             2,800.00         เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,800.00         นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,800.00         ราคาต ่าสุด 6310-193 17/10/2562
484 เช่ารถยนต์เอกชน 2,400.00             2,400.00         เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,400.00         นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,400.00         ราคาต ่าสุด 6310-194 17/10/2562
485 เช่ารถยนต์เอกชน 2,600.00             2,600.00         เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,600.00         นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,600.00         ราคาต ่าสุด 6310-201 18/10/2562
486 เช่ารถยนต์เอกชน 2,600.00             2,600.00         เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,600.00         นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,600.00         ราคาต ่าสุด 6310-227 24/10/2562
487 เช่ารถยนต์เอกชน 2,900.00             2,900.00         เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,900.00         นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,900.00         ราคาต ่าสุด 6310-228 24/10/2562
488 เช่ารถยนต์เอกชน 2,600.00             2,600.00         เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,600.00         นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,600.00         ราคาต ่าสุด 6310-241 25/10/2562
489 เช่ารถยนต์เอกชน 2,600.00             2,600.00         เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,600.00         นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,600.00         ราคาต ่าสุด 6310-242 25/10/2562
490 เช่ารถยนต์เอกชน 2,400.00             2,400.00         เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,400.00         นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,400.00         ราคาต ่าสุด 6310-244 25/10/2562
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491 เช่ารถยนต์เอกชน 2,800.00             2,800.00         เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,800.00         นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,800.00         ราคาต ่าสุด 6310-267 30/10/2562
492 เช่ารถยนต์เอกชน 2,900.00             2,900.00         เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,900.00         นายชยุต ชุติมาธิกุล 2,900.00         ราคาต ่าสุด 6310-266 30/10/2562
493 ครุภณัฑ์การแพทย์ 181,686.00          181,686.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ม่านดี บา้นสวย 181,686.00     หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ม่านดี บา้นสวย 181,686.00      ราคาต ่าสุด 1/2563 3/10/2562
494 ครุภณัฑ์การแพทย์ 320,000.00          320,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 320,000.00     บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด 320,000.00      ราคาต ่าสุด 4/2563 15/10/2562
495 ครุภณัฑ์การแพทย์ 230,000.00          230,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั น จ่ากัด 230,000.00     บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั น จ่ากัด 230,000.00      ราคาต ่าสุด 7/2563 19/10/2562
496 ครุภณัฑ์การแพทย์ 450,000.00          450,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บเีจซี เฮลแคร์ จ่ากัด 450,000.00     บริษัท บเีจซี เฮลแคร์ จ่ากัด 450,000.00      ราคาต ่าสุด 9/2563 21/10/2562

หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด ทวีทรัพย์แอร์ 133,000.00     
บริษัท ทศัพรซัพพลายและอิเล็กทรอนิกส์ จ่ากัด 126,500.00     

498 ครุภณัฑ์การแพทย์ 270,000.00          270,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วอเตอร์ กรุ๊ป จ่ากัด 270,000.00     บริษัท เค.เอส.วอเตอร์ กรุ๊ป จ่ากัด 270,000.00      ราคาต ่าสุด 13/2563 28/10/2562

ครุภณัฑ์ทั วไป เฉพาะเจาะจง135,700.00      135,700.00          497 24/10/256212/2563ราคาต ่าสุดบริษัท ทศัพรซัพพลายและอิเล็กทรอนิกส์ จ่ากัด 126,500.00      



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

1 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 28,770.00           28,770.00       เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 28,770.00       บ.DKSH 28,770.00       ราคาต ่าสุด Pต63110037 1/11/2562
2 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 23,587.08           23,587.08       เฉพาะเจาะจง บ.เจเอสวิชั น 23,587.08       บ.เจเอสวิชั น 23,587.08       ราคาต ่าสุด Pต63110039 8/11/2562
3 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 16,600.00           16,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทริมเมอร์ 16,600.00       บ.ทริมเมอร์ 16,600.00       ราคาต ่าสุด Pต63110040 8/11/2562
4 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 7,704.00             7,704.00         เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 7,704.00         บ.DKSH 7,704.00         ราคาต ่าสุด Pต63110041 8/11/2562
5 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 75,000.00           75,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั น 75,000.00       บ.แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั น 75,000.00       ราคาต ่าสุด Pต63110043 8/11/2562
6 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 6,848.00             6,848.00         เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 6,848.00         บ.DKSH 6,848.00         ราคาต ่าสุด Pต63110044 8/11/2562
7 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 25,230.60           25,230.60       เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 25,230.60       บ.DKSH 25,230.60       ราคาต ่าสุด Pต63110045 8/11/2562
8 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 33,384.00           33,384.00       เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 33,384.00       บ.DKSH 33,384.00       ราคาต ่าสุด Pต63110046 8/11/2562
9 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 37,450.00           37,450.00       เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 37,450.00       บ.DKSH 37,450.00       ราคาต ่าสุด Pต63110047 8/11/2562
10 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 88,275.00           88,275.00       เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 88,275.00       บ.DKSH 88,275.00       ราคาต ่าสุด Pต63110048 8/11/2562
11 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 21,986.36           21,986.36       เฉพาะเจาะจง จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 21,986.36       จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 21,986.36       ราคาต ่าสุด Pต63110049 18/11/2562
12 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 32,100.00           32,100.00       เฉพาะเจาะจง จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 32,100.00       จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 32,100.00       ราคาต ่าสุด Pต63110050 18/11/2562
13 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 28,761.60           28,761.60       เฉพาะเจาะจง บ.โนวาเทค เฮลธ์แคร์ 28,761.60       บ.โนวาเทค เฮลธ์แคร์ 28,761.60       ราคาต ่าสุด Pต63110051 22/11/2562
14 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 6,300.00             6,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ 6,300.00         บ.อาร์เอ็กซ์ 6,300.00         ราคาต ่าสุด Pต63110052 22/11/2562
15 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 2,800.00             2,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ 2,800.00         บ.อาร์เอ็กซ์ 2,800.00         ราคาต ่าสุด Pต63110053 22/11/2562
16 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 23,587.08           23,587.08       เฉพาะเจาะจง บ.เจเอสวิชั น 23,587.08       บ.เจเอสวิชั น 23,587.08       ราคาต ่าสุด Pต63110054 22/11/2562
17 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 45,600.00           45,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.อิสเมด 45,600.00       บ.อิสเมด 45,600.00       ราคาต ่าสุด Pต63110055 22/11/2562
18 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 5,000.00             5,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.อะควาสตาร์ 5,000.00         บ.อะควาสตาร์ 5,000.00         ราคาต ่าสุด Pต63110056 22/11/2562
19 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 88,275.00           88,275.00       เฉพาะเจาะจง บ.TRB 88,275.00       บ.TRB 88,275.00       ราคาต ่าสุด Pต63110057 22/11/2562
20 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 5,136.00             5,136.00         เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 5,136.00         บ.DKSH 5,136.00         ราคาต ่าสุด Pต63110058 22/11/2562
21 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 10,000.00           10,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมตโทรนคิ 10,000.00       บ.เมตโทรนคิ 10,000.00       ราคาต ่าสุด Pต63110059 25/11/2562
22 วัสดุทางการแพทย ์(จักษุ-โสต) 85,600.00           85,600.00       เฉพาะเจาะจง จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 85,600.00       จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 85,600.00       ราคาต ่าสุด Pต63110060 25/11/2562
23 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 3,996.45             3,996.45         เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 3,996.45         บ.DKSH 3,996.45         ราคาต ่าสุด QB63110009 4/11/2562
24 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 60,825.00           60,825.00       เฉพาะเจาะจง บ.สายน ่าทพิยเ์ด็นตอลแลบอราตอรี 60,825.00       บ.สายน ่าทพิยเ์ด็นตอลแลบอราตอรี 60,825.00       ราคาต ่าสุด QB63110010 6/11/2562
25 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 44,758.10           44,758.10       เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนยีร์ 44,758.10       บ.เด็นทาเนยีร์ 44,758.10       ราคาต ่าสุด QB63110011 6/11/2562
26 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 54,923.10           54,923.10       เฉพาะเจาะจง บ.พี ซี เด็นตัล แลป 54,923.10       บ.พี ซี เด็นตัล แลป 54,923.10       ราคาต ่าสุด QB63110012 6/11/2562
27 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 53,020.00           53,020.00       เฉพาะเจาะจง บ.สายน ่าทพิยเ์ด็นตอลแลบอราตอรี 53,020.00       บ.สายน ่าทพิยเ์ด็นตอลแลบอราตอรี 53,020.00       ราคาต ่าสุด QB63110013 13/11/2562
28 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 8,940.00             8,940.00         เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร์ พี เด้นท์ 8,940.00         บ.วี อาร์ พี เด้นท์ 8,940.00         ราคาต ่าสุด QB63110014 20/11/2562
29 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 12,920.00           12,920.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ 12,920.00       หจก.เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ 12,920.00       ราคาต ่าสุด QB63110015 20/11/2562
30 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 19,035.30           19,035.30       เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 19,035.30       บ.DKSH 19,035.30       ราคาต ่าสุด QB63110016 22/11/2562
31 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 24,900.00           24,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี.ทนัตเวช(1988) 24,900.00       บ.เอส.ดี.ทนัตเวช(1988) 24,900.00       ราคาต ่าสุด QB63110017 22/11/2562
32 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 18,060.00           18,060.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น 18,060.00       บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น 18,060.00       ราคาต ่าสุด QB63110018 22/11/2562
33 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 19,640.00           19,640.00       เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 19,640.00       บ.DKSH 19,640.00       ราคาต ่าสุด QB63110019 22/11/2562
34 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 16,103.50           16,103.50       เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 16,103.50       บ.DKSH 16,103.50       ราคาต ่าสุด QB63110025 22/11/2562
35 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 37,460.70           37,460.70       เฉพาะเจาะจง บ.พี ซี เด็นตัล แลป 37,460.70       บ.พี ซี เด็นตัล แลป 37,460.70       ราคาต ่าสุด QB63110026 22/11/2562
36 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 6,980.00             6,980.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย 6,980.00         บ.ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย 6,980.00         ราคาต ่าสุด QB63110020 23/11/2562

วิธีซ้ือหรือจ้าง

วันที ่30 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

กลุ่มงานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้าง

วันที ่30 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

กลุ่มงานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

37 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 52,200.00           52,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเนน้ซ์ 52,200.00       หจก.เอ็มมีเนน้ซ์ 52,200.00       ราคาต ่าสุด QB63110021 24/11/2562
38 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 28,472.70           28,472.70       เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 28,472.70       บ.DKSH 28,472.70       ราคาต ่าสุด QB63110022 25/11/2562
39 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 16,500.00           16,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ 16,500.00       หจก.เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ 16,500.00       ราคาต ่าสุด QB63110023 26/11/2562
40 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 7,500.00             7,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท์-เมท 7,500.00         บ.เด็นท์-เมท 7,500.00         ราคาต ่าสุด QB63110024 27/11/2562
41 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง เอส.ดี.ทนัตเวช(1988) 3,000.00         เอส.ดี.ทนัตเวช(1988) 3,000.00         ราคาต ่าสุด QB63110027 28/11/2562
42 วัสดุทางการแพทย ์(ทนัตกรรม) 17,000.00           17,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น 17,000.00       บ.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น 17,000.00       ราคาต ่าสุด QB63110028 29/11/2562
43 วัสดุทางการแพทย ์(นติิเวช) 52,201.02           52,201.02       เฉพาะเจาะจง หจก.โซล่าร์แล็บ 52,201.02       หจก.โซล่าร์แล็บ 52,201.02       ราคาต ่าสุด Pน63110001 19/11/2562
44 วัสดุทางการแพทย ์(นติิเวช) 78,067.20           78,067.20       เฉพาะเจาะจง หจก.โซล่าร์แล็บ 78,067.20       หจก.โซล่าร์แล็บ 78,067.20       ราคาต ่าสุด Pน63110002 25/11/2562
45 วัสดุทางการแพทย ์(นติิเวช) 89,623.20           89,623.20       เฉพาะเจาะจง หจก.โซล่าร์แล็บ 89,623.20       หจก.โซล่าร์แล็บ 89,623.20       ราคาต ่าสุด Pน63110003 29/11/2562
46 วัสดุทางการแพทย ์(เวชกรรมฟืน้ฟู) 89,780.00           89,780.00       เฉพาะเจาะจง โมเดิลร์ แคร์ 89,780.00       โมเดิลร์ แคร์ 89,780.00       ราคาต ่าสุด Pฟ63110002 4/11/2562
47 วัสดุทางการแพทย ์(เวชกรรมฟืน้ฟู) 17,524.00           17,524.00       เฉพาะเจาะจง บ.ออตโต บอ๊ก เซาท ์อีสต์ เอเชีย 17,524.00       บ.ออตโต บอ๊ก เซาท ์อีสต์ เอเชีย 17,524.00       ราคาต ่าสุด Pฟ63110004 7/11/2562
48 วัสดุทางการแพทย ์(เวชกรรมฟืน้ฟู) 97,730.00           97,730.00       เฉพาะเจาะจง โมเดิลร์ แคร์ 97,730.00       โมเดิลร์ แคร์ 97,730.00       ราคาต ่าสุด Pฟ63110005 8/11/2562
49 วัสดุทางการแพทย ์(วิสัญญี) 16,392.40 16,392.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 16,392.40 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 16,392.40 ราคาต ่าสุด PF63110018 7/11/2562
50 วัสดุทางการแพทย ์(วิสัญญี) 10,272.00           10,272.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 10,272.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 10,272.00       ราคาต ่าสุด PF63110019 7/11/2562
51 วัสดุทางการแพทย ์(วิสัญญี) 8,025.00             8,025.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 8,025.00         บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 8,025.00         ราคาต ่าสุด PF63110020 7/11/2562
52 วัสดุทางการแพทย ์(วิสัญญี) 12,000.00           12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 12,000.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 12,000.00       ราคาต ่าสุด PF63110050 28/11/2562
53 วัสดุทางการแพทย ์(วิสัญญี) 48,150.00           48,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 48,150.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 48,150.00       ราคาต ่าสุด PF63110051 28/11/2562
54 วัสดุทางการแพทย ์(ไตเทยีม) 34,000.00           34,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เนปโฟ ไนซ์ จ่ากดั 34,000.00       บริษัท เนปโฟ ไนซ์ จ่ากดั 34,000.00       ราคาต ่าสุด PF63110016 7/11/2562
55 วัสดุทางการแพทย ์(ไตเทยีม) 12,400.00           12,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส (จ่ากดั) 12,400.00       บริษัท ไทยกอ๊ส (จ่ากดั) 12,400.00       ราคาต ่าสุด PF63110025 12/11/2562
56 วัสดุทางการแพทย ์(ไตเทยีม) 68,950.00           68,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เนปโฟ ไนซ์ จ่ากดั 68,950.00       บริษัท เนปโฟ ไนซ์ จ่ากดั 68,950.00       ราคาต ่าสุด PF63110026 12/11/2562
57 วัสดุทางการแพทย ์(ไตเทยีม) 85,800.00           85,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เนปโฟ ไนซ์ จ่ากดั 85,800.00       บริษัท เนปโฟ ไนซ์ จ่ากดั 85,800.00       ราคาต ่าสุด PF63110039 22/11/2562
58 วัสดุทางการแพทย ์(ไตเทยีม) 10,000.00           10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 10,000.00       บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 10,000.00       ราคาต ่าสุด PF63110049 28/11/2562
59 วัสดุทางการแพทย ์(กายภาพบ่าบดั) 19,160.00           19,160.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั วี.เค.เมดิคอล 19,160.00       หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั วี.เค.เมดิคอล 19,160.00       ราคาต ่าสุด PF63110017 7/11/2562
60 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 93,518.00           93,518.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 93,518.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 93,518.00       ราคาต ่าสุด PG63110152 6/11/2562
61 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 19,500.00           19,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ่ากดั 19,500.00       บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ่ากดั 19,500.00       ราคาต ่าสุด PG63110153 6/11/2562
62 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 90,200.00           90,200.00       เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซิตี  เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากดั 90,200.00        บริษัท ซิตี  เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากดั 90,200.00       ราคาต ่าสุด PG63110154 6/11/2562
63 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 17,800.00           17,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากดั 17,800.00       บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากดั 17,800.00       ราคาต ่าสุด PG63110155 6/11/2562
64 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 99,638.40           99,638.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 99,638.40       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 99,638.40       ราคาต ่าสุด PG63110156 6/11/2562
65 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 18,050.00           18,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากดั 18,050.00       บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากดั 18,050.00       ราคาต ่าสุด PG63110157 6/11/2562
66 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 81,000.00           81,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั 81,000.00       บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั 81,000.00       ราคาต ่าสุด PG63110158 6/11/2562
67 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 10,700.00           10,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 10,700.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 10,700.00       ราคาต ่าสุด PG63110159 15/11/2562
68 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 87,825.60           87,825.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา้แคร์ จ่ากดั 87,825.60       บริษัท เมดิกา้แคร์ จ่ากดั 87,825.60       ราคาต ่าสุด PG63110160 15/11/2562
69 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 97,500.00           97,500.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั วากสั เมดิเซีย 97,500.00       หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั วากสั เมดิเซีย 97,500.00       ราคาต ่าสุด PG63110161 15/11/2562
70 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 87,312.00           87,312.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 87,312.00       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 87,312.00       ราคาต ่าสุด PG63110162 15/11/2562
71 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 28,462.00           28,462.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 28,462.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 28,462.00       ราคาต ่าสุด PG63110163 15/11/2562
72 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 83,600.00           83,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ่ากดั 83,600.00       บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ่ากดั 83,600.00       ราคาต ่าสุด PG63110164 15/11/2562



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตผุลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้าง

วันที ่30 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา

กลุ่มงานพัสด ุโรงพยาบาลราชบรุี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

73 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 90,000.00           90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากดั 90,000.00       บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากดั 90,000.00       ราคาต ่าสุด PG63110165 15/11/2562
74 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 91,485.00           91,485.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากดั 91,485.00       บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากดั 91,485.00       ราคาต ่าสุด PG63110166 15/11/2562
75 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 90,000.00           90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั 90,000.00       บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั 90,000.00       ราคาต ่าสุด PG63110167 15/11/2562
76 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 30,345.00           30,345.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแ์คร์ จ่ากดั 30,345.00       บริษัท โพสเฮลทแ์คร์ จ่ากดั 30,345.00       ราคาต ่าสุด PG63110168 15/11/2562
77 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 5,136.00             5,136.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 5,136.00         บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 5,136.00         ราคาต ่าสุด PG63110169 15/11/2562
78 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 13,440.00           13,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เจบ ีเมดิคอล ซัพพลาย จ่ากดั 13,440.00       บริษัท เจบ ีเมดิคอล ซัพพลาย จ่ากดั 13,440.00       ราคาต ่าสุด PG63110170 15/11/2562
79 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 52,387.20           52,387.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 52,387.20       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 52,387.20       ราคาต ่าสุด PG63110171 15/11/2562
80 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 25,200.00           25,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากดั 25,200.00       บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากดั 25,200.00       ราคาต ่าสุด PG63110172 15/11/2562
81 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 54,570.00           54,570.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 54,570.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 54,570.00       ราคาต ่าสุด PG63110173 15/11/2562
82 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 25,000.00           25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บราวจัมพ์ จ่ากดั 25,000.00       บริษัท บราวจัมพ์ จ่ากดั 25,000.00       ราคาต ่าสุด PG63110174 15/11/2562
83 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 9,900.00             9,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จ่ากดั 9,900.00         บริษัท สไปโร เมด จ่ากดั 9,900.00         ราคาต ่าสุด PG63110175 15/11/2562
84 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 99,724.00           99,724.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 99,724.00       บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 99,724.00       ราคาต ่าสุด PG63110176 15/11/2562
85 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 95,187.20           95,187.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 95,187.20       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 95,187.20       ราคาต ่าสุด PG63110177 18/11/2562
86 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 97,070.40           97,070.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 97,070.40       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 97,070.40       ราคาต ่าสุด PG63110178 18/11/2562
87 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 38,000.00           38,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากดั 38,000.00       บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากดั 38,000.00       ราคาต ่าสุด PG63110179 18/11/2562
88 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 81,200.00           81,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั 81,200.00       บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั 81,200.00       ราคาต ่าสุด PG63110180 18/11/2562
89 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 5,136.00             5,136.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 5,136.00         บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 5,136.00         ราคาต ่าสุด PG63110181 18/11/2562
90 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 89,452.00           89,452.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 89,452.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 89,452.00       ราคาต ่าสุด PG63110182 19/11/2562
91 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 85,600.00           85,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 85,600.00       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 85,600.00       ราคาต ่าสุด PG63110183 19/11/2562
92 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 11,600.00           11,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากดั 11,600.00       บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากดั 11,600.00       ราคาต ่าสุด PG63110184 19/11/2562
93 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 11,984.00           11,984.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 11,984.00       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 11,984.00       ราคาต ่าสุด PG63110185 19/11/2562
94 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 7,832.40             7,832.40         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 7,832.40         บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 7,832.40         ราคาต ่าสุด PG63110186 19/11/2562
95 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 28,890.00           28,890.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 28,890.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 28,890.00       ราคาต ่าสุด PG63110187 20/11/2562
96 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 15,408.00           15,408.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 15,408.00       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 15,408.00       ราคาต ่าสุด PG63110188 20/11/2562
97 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 20,000.00           20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ่ากดั 20,000.00       บริษัท ไทยกอ๊ส จ่ากดั 20,000.00       ราคาต ่าสุด PG63110189 20/11/2562
98 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 22,000.00           22,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ่ากดั 22,000.00       บริษัท พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ่ากดั 22,000.00       ราคาต ่าสุด PG63110190 20/11/2562
99 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 24,824.00           24,824.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 24,824.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 24,824.00       ราคาต ่าสุด PG63110191 20/11/2562
100 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 97,370.00           97,370.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 97,370.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 97,370.00       ราคาต ่าสุด PG63110192 21/11/2562
101 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 94,502.40           94,502.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 94,502.40       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 94,502.40       ราคาต ่าสุด PG63110193 21/11/2562
102 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 91,485.00           91,485.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากดั 91,485.00       บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากดั 91,485.00       ราคาต ่าสุด PG63110194 21/11/2562
103 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 99,000.00           99,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จ่ากดั 99,000.00       บริษัท สไปโร เมด จ่ากดั 99,000.00       ราคาต ่าสุด PG63110195 21/11/2562
104 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 36,750.00           36,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมภณัฑ์ ซัพพลาย จ่ากดั 36,750.00       บริษัท อุดมภณัฑ์ ซัพพลาย จ่ากดั 36,750.00       ราคาต ่าสุด PG63110196 21/11/2562
105 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 99,841.70           99,841.70       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 99,841.70       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 99,841.70       ราคาต ่าสุด PG63110197 25/11/2562
106 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 50,000.00           50,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ่ากดั 50,000.00       บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ่ากดั 50,000.00       ราคาต ่าสุด PG63110198 25/11/2562
107 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 35,568.00           35,568.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ่ากดั (มหาชน) 35,568.00       บริษัท เทคโนเมดิคัล จ่ากดั (มหาชน) 35,568.00       ราคาต ่าสุด PG63110199 25/11/2562
108 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 53,200.00           53,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ่ากดั 53,200.00       บริษัท ไทยกอ๊ส จ่ากดั 53,200.00       ราคาต ่าสุด PG63110200 25/11/2562
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109 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 89,796.54           89,796.54       เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 89,796.54       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 89,796.54       ราคาต ่าสุด PG63110201 25/11/2562
110 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 13,400.00           13,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากดั 13,400.00       บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากดั 13,400.00       ราคาต ่าสุด PG63110202 25/11/2562
111 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 90,000.00           90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั 90,000.00       บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั 90,000.00       ราคาต ่าสุด PG63110203 25/11/2562
112 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 19,750.00           19,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูเิมด จ่ากดั 19,750.00       บริษัท ยนูเิมด จ่ากดั 19,750.00       ราคาต ่าสุด PG63110204 25/11/2562
113 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 14,505.00           14,505.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากดั 14,505.00       บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ่ากดั 14,505.00       ราคาต ่าสุด PG63110205 25/11/2562
114 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 41,961.12           41,961.12       เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากดั 41,961.12       บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากดั 41,961.12       ราคาต ่าสุด PG63110206 25/11/2562
115 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 9,200.00             9,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี  จ่ากดั 9,200.00         บริษัท บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี  จ่ากดั 9,200.00         ราคาต ่าสุด PG63110207 25/11/2562
116 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 29,960.00           29,960.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 29,960.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 29,960.00       ราคาต ่าสุด PG63110208 26/11/2562
117 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 34,200.00           34,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ่ากดั 34,200.00       บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ่ากดั 34,200.00       ราคาต ่าสุด PG63110209 26/11/2562
118 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 39,000.00           39,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ่ากดั 39,000.00       บริษัท ไทยกอ๊ส จ่ากดั 39,000.00       ราคาต ่าสุด PG63110210 26/11/2562
119 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 9,630.00             9,630.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 9,630.00         บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 9,630.00         ราคาต ่าสุด PG63110211 26/11/2562
120 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 51,680.00           51,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ่ากดั (มหาชน) 51,680.00       บริษัท เทคโนเมดิคัล จ่ากดั (มหาชน) 51,680.00       ราคาต ่าสุด PG63110212 26/11/2562
121 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 36,750.00           36,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากดั 36,750.00       บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากดั 36,750.00       ราคาต ่าสุด PG63110213 26/11/2562
122 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 78,805.50           78,805.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท 101 เมดิแคร์ จ่ากดั 78,805.50       บริษัท 101 เมดิแคร์ จ่ากดั 78,805.50       ราคาต ่าสุด PG63110214 26/11/2562
123 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 52,965.00           52,965.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 52,965.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 52,965.00       ราคาต ่าสุด PG63110215 26/11/2562
124 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 20,400.00           20,400.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต 20,400.00       หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต 20,400.00       ราคาต ่าสุด PG63110216 26/11/2562
125 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 39,194.10           39,194.10       เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 39,194.10       บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 39,194.10       ราคาต ่าสุด PG63110217 26/11/2562
126 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 6,200.00             6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ่ากดั 6,200.00         บริษัท เมดิทอป จ่ากดั 6,200.00         ราคาต ่าสุด PG63110218 26/11/2562
127 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 4,640.00             4,640.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากดั 4,640.00         บริษัท ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ่ากดั 4,640.00         ราคาต ่าสุด PG63110219 26/11/2562
128 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 6,420.00             6,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 6,420.00         บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 6,420.00         ราคาต ่าสุด PG63110220 26/11/2562
129 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 93,090.00           93,090.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 93,090.00       บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 93,090.00       ราคาต ่าสุด PG63110221 26/11/2562
130 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 36,915.00           36,915.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 36,915.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 36,915.00       ราคาต ่าสุด PG63110222 28/11/2562
131 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 98,000.00           98,000.00       เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซิตี  เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากดั 98,000.00        บริษัท ซิตี  เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากดั 98,000.00       ราคาต ่าสุด PG63110223 28/11/2562
132 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 5,000.00             5,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากดั 5,000.00         บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากดั 5,000.00         ราคาต ่าสุด PG63110224 28/11/2562
133 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 19,095.00           19,095.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 19,095.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 19,095.00       ราคาต ่าสุด PG63110225 28/11/2562
134 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 86,000.00           86,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากดั 86,000.00       บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากดั 86,000.00       ราคาต ่าสุด PG63110226 28/11/2562
135 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 90,000.00           90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั 90,000.00       บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั 90,000.00       ราคาต ่าสุด PG63110227 28/11/2562
136 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 49,434.00           49,434.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 49,434.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 49,434.00       ราคาต ่าสุด PG63110228 28/11/2562
137 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 76,349.50           76,349.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากดั 76,349.50       บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากดั 76,349.50       ราคาต ่าสุด PG63110229 28/11/2562
138 วัสดุทางการแพทย ์(เข้าคลัง) 90,000.00           90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 90,000.00       บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากดั 90,000.00       ราคาต ่าสุด PG63110230 29/11/2562
139 วัสดุทางการแพทย ์OR 92,080.00           92,080.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 92,080.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 92,080.00       ราคาต ่าสุด PN63110133 1/11/2562
140 วัสดุทางการแพทย ์OR 84,500.00           84,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 84,500.00       บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 84,500.00       ราคาต ่าสุด PN63110134 1/11/2562
141 วัสดุทางการแพทย ์OR 9,780.00             9,780.00          เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยนูเิทรด 9,780.00         บ.บางกอกยนูเิทรด 9,780.00         ราคาต ่าสุด PN63110135 1/11/2562
142 วัสดุทางการแพทย ์OR 46,224.00           46,224.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 46,224.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 46,224.00       ราคาต ่าสุด PN63110136 1/11/2562
143 วัสดุทางการแพทย ์OR 94,160.00           94,160.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 94,160.00       บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 94,160.00       ราคาต ่าสุด PN63110137 1/11/2562
144 วัสดุทางการแพทย ์OR 78,580.80           78,580.80        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 78,580.80       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 78,580.80       ราคาต ่าสุด PN63110138 1/11/2562
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145 วัสดุทางการแพทย ์OR 85,500.00           85,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 85,500.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 85,500.00       ราคาต ่าสุด PN63110139 4/11/2562
146 วัสดุทางการแพทย ์OR 86,300.00           86,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 86,300.00       บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 86,300.00       ราคาต ่าสุด PN63110140 4/11/2562
147 วัสดุทางการแพทย ์OR 95,144.40           95,144.40        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 95,144.40       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 95,144.40       ราคาต ่าสุด PN63110141 4/11/2562
148 วัสดุทางการแพทย ์OR 96,300.00           96,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 96,300.00       บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 96,300.00       ราคาต ่าสุด PN63110142 4/11/2562
149 วัสดุทางการแพทย ์OR 97,363.58           97,363.58        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 97,363.58       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 97,363.58       ราคาต ่าสุด PN63110143 4/11/2562
150 วัสดุทางการแพทย ์OR 99,820.30           99,820.30        เฉพาะเจาะจง บ.101เมดิแคร์ จ่ากดั 99,820.30       บ.101เมดิแคร์ จ่ากดั 99,820.30       ราคาต ่าสุด PN63110144 4/11/2562
151 วัสดุทางการแพทย ์OR 60,940.00           60,940.00        เฉพาะเจาะจง บ.นานาเวชภณัฑ์ 60,940.00       บ.นานาเวชภณัฑ์ 60,940.00       ราคาต ่าสุด PN63110145 4/11/2562
152 วัสดุทางการแพทย ์OR 13,750.00           13,750.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไตรสตาร์ เทรดดิ ง 13,750.00       บ.ไตรสตาร์ เทรดดิ ง 13,750.00       ราคาต ่าสุด PN63110146 4/11/2562
153 วัสดุทางการแพทย ์OR 85,030.00           85,030.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 85,030.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 85,030.00       ราคาต ่าสุด PN63110147 5/11/2562
154 วัสดุทางการแพทย ์OR 96,059.25           96,059.25        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 96,059.25       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 96,059.25       ราคาต ่าสุด PN63110148 5/11/2562
155 วัสดุทางการแพทย ์OR 80,660.88           80,660.88        เฉพาะเจาะจง บ. จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 80,660.88       บ. จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 80,660.88       ราคาต ่าสุด PN63110149 5/11/2562
156 วัสดุทางการแพทย ์OR 72,340.00           72,340.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟิวเจอร์ เมดิคอล จ่ากดั 72,340.00       บ.ฟิวเจอร์ เมดิคอล จ่ากดั 72,340.00       ราคาต ่าสุด PN63110150 5/11/2562
157 วัสดุทางการแพทย ์OR 96,300.00           96,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 96,300.00       บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 96,300.00       ราคาต ่าสุด PN63110151 5/11/2562
158 วัสดุทางการแพทย ์OR 80,000.00           80,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.พี เมดิคอล จ่ากดั 80,000.00       บ.พี เมดิคอล จ่ากดั 80,000.00       ราคาต ่าสุด PN63110152 5/11/2562
159 วัสดุทางการแพทย ์OR 96,300.00           96,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 96,300.00       บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 96,300.00       ราคาต ่าสุด PN63110153 6/11/2562
160 วัสดุทางการแพทย ์OR 78,192.30           78,192.30        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 78,192.30       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 78,192.30       ราคาต ่าสุด PN63110154 6/11/2562
161 วัสดุทางการแพทย ์OR 99,510.00           99,510.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 99,510.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 99,510.00       ราคาต ่าสุด PN63110155 6/11/2562
162 วัสดุทางการแพทย ์OR 68,400.00           68,400.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟิวเจอร์ เมดิคอล จ่ากดั 68,400.00       บ.ฟิวเจอร์ เมดิคอล จ่ากดั 68,400.00       ราคาต ่าสุด PN63110156 6/11/2562
163 วัสดุทางการแพทย ์OR 82,497.00           82,497.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 82,497.00       บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 82,497.00       ราคาต ่าสุด PN63110157 7/11/2562
164 วัสดุทางการแพทย ์OR 65,173.70           65,173.70        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 65,173.70       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 65,173.70       ราคาต ่าสุด PN63110158 7/11/2562
165 วัสดุทางการแพทย ์OR 85,600.00           85,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 85,600.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 85,600.00       ราคาต ่าสุด PN63110159 7/11/2562
166 วัสดุทางการแพทย ์OR 40,100.00           40,100.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 40,100.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 40,100.00       ราคาต ่าสุด PN63110160 7/11/2562
167 วัสดุทางการแพทย ์OR 94,541.00           94,541.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค จ่ากดั 94,541.00       บ.ซิลลิค จ่ากดั 94,541.00       ราคาต ่าสุด PN63110161 8/11/2562
168 วัสดุทางการแพทย ์OR 56,244.55           56,244.55        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 56,244.55       บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 56,244.55       ราคาต ่าสุด PN63110162 8/11/2562
169 วัสดุทางการแพทย ์OR 4,200.00             4,200.00          เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล วี เมดิคอล จ่ากดั 4,200.00         บ.โกลบอล วี เมดิคอล จ่ากดั 4,200.00         ราคาต ่าสุด PN63110163 8/11/2562
170 วัสดุทางการแพทย ์OR 24,508.35           24,508.35        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 24,508.35       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 24,508.35       ราคาต ่าสุด PN63110164 8/11/2562
171 วัสดุทางการแพทย ์OR 7,550.00             7,550.00          เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 7,550.00         บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 7,550.00         ราคาต ่าสุด PN63110165 8/11/2562
172 วัสดุทางการแพทย ์OR 75,050.00           75,050.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 75,050.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 75,050.00       ราคาต ่าสุด PN63110166 8/11/2562
173 วัสดุทางการแพทย ์OR 94,541.00           94,541.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค จ่ากดั 94,541.00       บ.ซิลลิค จ่ากดั 94,541.00       ราคาต ่าสุด PN63110167 11/11/2562
174 วัสดุทางการแพทย ์OR 75,050.00           75,050.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 75,050.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 75,050.00       ราคาต ่าสุด PN63110168 11/11/2562
175 วัสดุทางการแพทย ์OR 97,302.59           97,302.59        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 97,302.59       บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 97,302.59       ราคาต ่าสุด PN63110169 11/11/2562
176 วัสดุทางการแพทย ์OR 96,300.00           96,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 96,300.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 96,300.00       ราคาต ่าสุด PN63110170 11/11/2562
177 วัสดุทางการแพทย ์OR 99,820.30           99,820.30        เฉพาะเจาะจง บ.101เมดิแคร์ จ่ากดั 99,820.30       บ.101เมดิแคร์ จ่ากดั 99,820.30       ราคาต ่าสุด PN63110171 11/11/2562
178 วัสดุทางการแพทย ์OR 58,000.00           58,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ยนูเิทค เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 58,000.00       บ.ยนูเิทค เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 58,000.00       ราคาต ่าสุด PN63110172 11/11/2562
179 วัสดุทางการแพทย ์OR 56,244.55           56,244.55        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 56,244.55       บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 56,244.55       ราคาต ่าสุด PN63110173 12/11/2562
180 วัสดุทางการแพทย ์OR 93,380.00           93,380.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 93,380.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 93,380.00       ราคาต ่าสุด PN63110174 12/11/2562
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181 วัสดุทางการแพทย ์OR 20,000.00           20,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 20,000.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 20,000.00       ราคาต ่าสุด PN63110175 12/11/2562
182 วัสดุทางการแพทย ์OR 97,000.00           97,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล วี เมดิคอล จ่ากดั 97,000.00       บ.โกลบอล วี เมดิคอล จ่ากดั 97,000.00       ราคาต ่าสุด PN63110176 12/11/2562
183 วัสดุทางการแพทย ์OR 97,600.00           97,600.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 97,600.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 97,600.00       ราคาต ่าสุด PN63110177 13/11/2562
184 วัสดุทางการแพทย ์OR 89,000.00           89,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล วี เมดิคอล จ่ากดั 89,000.00       บ.โกลบอล วี เมดิคอล จ่ากดั 89,000.00       ราคาต ่าสุด PN63110178 13/11/2562
185 วัสดุทางการแพทย ์OR 90,658.96           90,658.96        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 90,658.96       บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 90,658.96       ราคาต ่าสุด PN63110179 13/11/2562
186 วัสดุทางการแพทย ์OR 89,880.00           89,880.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 89,880.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 89,880.00       ราคาต ่าสุด PN63110180 13/11/2562
187 วัสดุทางการแพทย ์OR 77,000.00           77,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 77,000.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 77,000.00       ราคาต ่าสุด PN63110181 14/11/2562
188 วัสดุทางการแพทย ์OR 95,535.00           95,535.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค จ่ากดั 95,535.00       บ.ซิลลิค จ่ากดั 95,535.00       ราคาต ่าสุด PN63110182 14/11/2562
189 วัสดุทางการแพทย ์OR 35,000.00           35,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.บ.ีเอ็ล.ฮั ว จ่ากดั 35,000.00       บ.บ.ีเอ็ล.ฮั ว จ่ากดั 35,000.00       ราคาต ่าสุด PN63110183 14/11/2562
190 วัสดุทางการแพทย ์OR 50,000.00           50,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 50,000.00       บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 50,000.00       ราคาต ่าสุด PN63110184 14/11/2562
191 วัสดุทางการแพทย ์OR 98,540.00           98,540.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 98,540.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 98,540.00       ราคาต ่าสุด PN63110185 14/11/2562
192 วัสดุทางการแพทย ์OR 83,208.55           83,208.55        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 83,208.55       บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 83,208.55       ราคาต ่าสุด PN63110186 14/11/2562
193 วัสดุทางการแพทย ์OR 54,837.50           54,837.50        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 54,837.50       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 54,837.50       ราคาต ่าสุด PN63110187 14/11/2562
194 วัสดุทางการแพทย ์OR 93,340.00           93,340.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 93,340.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 93,340.00       ราคาต ่าสุด PN63110188 15/11/2562
195 วัสดุทางการแพทย ์OR 55,500.00           55,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 55,500.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 55,500.00       ราคาต ่าสุด PN63110189 15/11/2562
196 วัสดุทางการแพทย ์OR 72,530.00           72,530.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอ๊ส จ่ากดั 72,530.00       บ.ไทยกอ๊ส จ่ากดั 72,530.00       ราคาต ่าสุด PN63110190 15/11/2562
197 วัสดุทางการแพทย ์OR 69,800.00           69,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟีนกิซ์ เชอร์คัล จ่ากดั 69,800.00       บ.ฟีนกิซ์ เชอร์คัล จ่ากดั 69,800.00       ราคาต ่าสุด PN63110191 15/11/2562
198 วัสดุทางการแพทย ์OR 67,500.00           67,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลทแ์คร์ จ่ากดั 67,500.00       บ.โพส เฮลทแ์คร์ จ่ากดั 67,500.00       ราคาต ่าสุด PN63110192 15/11/2562
199 วัสดุทางการแพทย ์OR 84,744.00           84,744.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 84,744.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 84,744.00       ราคาต ่าสุด PN63110193 18/11/2562
200 วัสดุทางการแพทย ์OR 42,740.00           42,740.00        เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทฟิิค (ประเทศไทย) จ่ากดั  42,740.00       บ.บอสตัน ไซเอนทฟิิค (ประเทศไทย) จ่ากดั  42,740.00       ราคาต ่าสุด PN63110194 18/11/2562
201 วัสดุทางการแพทย ์OR 97,495.19           97,495.19        เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลทแ์คร์ จ่ากดั 97,495.19       บ.โพส เฮลทแ์คร์ จ่ากดั 97,495.19       ราคาต ่าสุด PN63110195 18/11/2562
202 วัสดุทางการแพทย ์OR 96,300.00           96,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 96,300.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 96,300.00       ราคาต ่าสุด PN63110196 19/11/2562
203 วัสดุทางการแพทย ์OR 97,495.19           97,495.19        เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทฟิิค (ประเทศไทย) จ่ากดั  97,495.19       บ.บอสตัน ไซเอนทฟิิค (ประเทศไทย) จ่ากดั  97,495.19       ราคาต ่าสุด PN63110197 19/11/2562
204 วัสดุทางการแพทย ์OR 91,000.00           91,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 91,000.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 91,000.00       ราคาต ่าสุด PN63110198 19/11/2562
205 วัสดุทางการแพทย ์OR 90,500.00           90,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 90,500.00       บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 90,500.00       ราคาต ่าสุด PN63110199 19/11/2562
206 วัสดุทางการแพทย ์OR 96,097.00           96,097.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค จ่ากดั 96,097.00       บ.ซิลลิค จ่ากดั 96,097.00       ราคาต ่าสุด PN63110200 19/11/2562
207 วัสดุทางการแพทย ์OR 93,200.00           93,200.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 93,200.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 93,200.00       ราคาต ่าสุด PN63110201 20/11/2562
208 วัสดุทางการแพทย ์OR 95,400.00           95,400.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 95,400.00       บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 95,400.00       ราคาต ่าสุด PN63110202 20/11/2562
209 วัสดุทางการแพทย ์OR 99,296.00           99,296.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค จ่ากดั 99,296.00       บ.ซิลลิค จ่ากดั 99,296.00       ราคาต ่าสุด PN63110203 20/11/2562
210 วัสดุทางการแพทย ์OR 92,760.00           92,760.00        เฉพาะเจาะจง บ. จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 92,760.00       บ. จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 92,760.00       ราคาต ่าสุด PN63110204 20/11/2562
211 วัสดุทางการแพทย ์OR 24,800.00           24,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอ๊ส จ่ากดั 24,800.00       บ.ไทยกอ๊ส จ่ากดั 24,800.00       ราคาต ่าสุด PN63110205 20/11/2562
212 วัสดุทางการแพทย ์OR 95,200.00           95,200.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 95,200.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 95,200.00       ราคาต ่าสุด PN63110206 21/11/2562
213 วัสดุทางการแพทย ์OR 70,000.00           70,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 70,000.00       บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 70,000.00       ราคาต ่าสุด PN63110207 21/11/2562
214 วัสดุทางการแพทย ์OR 96,097.00           96,097.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค จ่ากดั 96,097.00       บ.ซิลลิค จ่ากดั 96,097.00       ราคาต ่าสุด PN63110208 21/11/2562
215 วัสดุทางการแพทย ์OR 92,025.00           92,025.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 92,025.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 92,025.00       ราคาต ่าสุด PN63110209 21/11/2562
216 วัสดุทางการแพทย ์OR 21,500.00           21,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 21,500.00       บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 21,500.00       ราคาต ่าสุด PN63110210 22/11/2562
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217 วัสดุทางการแพทย ์OR 94,680.00           94,680.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 94,680.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 94,680.00       ราคาต ่าสุด PN63110211 22/11/2562
218 วัสดุทางการแพทย ์OR 83,754.00           83,754.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค จ่ากดั 83,754.00       บ.ซิลลิค จ่ากดั 83,754.00       ราคาต ่าสุด PN63110212 22/11/2562
219 วัสดุทางการแพทย ์OR 227,500.00         227,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 227,500.00      บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 227,500.00      ราคาต ่าสุด PN63110213 22/11/2562
220 วัสดุทางการแพทย ์OR 96,150.00           96,150.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 96,150.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 96,150.00       ราคาต ่าสุด PN63110214 25/11/2562
221 วัสดุทางการแพทย ์OR 67,945.00           67,945.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค จ่ากดั 67,945.00       บ.ซิลลิค จ่ากดั 67,945.00       ราคาต ่าสุด PN63110215 25/11/2562
222 วัสดุทางการแพทย ์OR 83,120.00           83,120.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 83,120.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 83,120.00       ราคาต ่าสุด PN63110216 25/11/2562
223 วัสดุทางการแพทย ์OR 90,996.01           90,996.01        เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทฟิิค (ประเทศไทย) จ่ากดั  90,996.01       บ.บอสตัน ไซเอนทฟิิค (ประเทศไทย) จ่ากดั  90,996.01       ราคาต ่าสุด PN63110217 25/11/2562
224 วัสดุทางการแพทย ์OR 97,500.00           97,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.แนชเชอเริล มีเดีย จ่ากดั 97,500.00       บ.แนชเชอเริล มีเดีย จ่ากดั 97,500.00       ราคาต ่าสุด PN63110218 25/11/2562
225 วัสดุทางการแพทย ์OR 76,000.00           76,000.00        เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 76,000.00       บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 76,000.00       ราคาต ่าสุด PN63110219 25/11/2562
226 วัสดุทางการแพทย ์OR 3,000.00             3,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ่ากดั 3,000.00         บ.เมดิทอป จ่ากดั 3,000.00         ราคาต ่าสุด PN63110220 25/11/2562
227 วัสดุทางการแพทย ์OR 50,000.00           50,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 50,000.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 50,000.00       ราคาต ่าสุด PN63110221 26/11/2562
228 วัสดุทางการแพทย ์OR 59,500.00           59,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.แนชเชอเริล มีเดีย จ่ากดั 59,500.00       บ.แนชเชอเริล มีเดีย จ่ากดั 59,500.00       ราคาต ่าสุด PN63110222 26/11/2562
229 วัสดุทางการแพทย ์OR 52,497.41           52,497.41        เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทฟิิค (ประเทศไทย) จ่ากดั  52,497.41       บ.บอสตัน ไซเอนทฟิิค (ประเทศไทย) จ่ากดั  52,497.41       ราคาต ่าสุด PN63110223 26/11/2562
230 วัสดุทางการแพทย ์OR 21,400.00           21,400.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 21,400.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 21,400.00       ราคาต ่าสุด PN63110224 26/11/2562
231 วัสดุทางการแพทย ์OR 100,600.00         100,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 100,600.00      บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 100,600.00      ราคาต ่าสุด PN63110225 27/11/2562
232 วัสดุทางการแพทย ์OR 92,020.00           92,020.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 92,020.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 92,020.00       ราคาต ่าสุด PN63110226 27/11/2562
233 วัสดุทางการแพทย ์OR 61,660.00           61,660.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 61,660.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 61,660.00       ราคาต ่าสุด PN63110227 27/11/2562
234 วัสดุทางการแพทย ์OR 97,200.00           97,200.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 97,200.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 97,200.00       ราคาต ่าสุด PN63110228 27/11/2562
235 วัสดุทางการแพทย ์OR 16,000.00           16,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.โคติส เฮลทแ์คร์ จ่ากดั 16,000.00       บ.โคติส เฮลทแ์คร์ จ่ากดั 16,000.00       ราคาต ่าสุด PN63110229 27/11/2562
236 วัสดุทางการแพทย ์OR 15,000.00           15,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร์ เมดิคอล จ่ากดั 15,000.00       บ.อินเตอร์ เมดิคอล จ่ากดั 15,000.00       ราคาต ่าสุด PN63110230 27/11/2562
237 วัสดุทางการแพทย ์OR 75,200.00           75,200.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ท.ีเมดิคอล จ่ากดั 75,200.00       บ.เอส.ท.ีเมดิคอล จ่ากดั 75,200.00       ราคาต ่าสุด PN63110231 27/11/2562
238 วัสดุทางการแพทย ์OR 97,500.00           97,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.บเีจเอช เมดิคอล จ่ากดั 97,500.00       บ.บเีจเอช เมดิคอล จ่ากดั 97,500.00       ราคาต ่าสุด PN63110232 27/11/2562
239 วัสดุทางการแพทย ์OR 69,400.00           69,400.00        เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 69,400.00       บ.ออโธพีเซีย จ่ากดั 69,400.00       ราคาต ่าสุด PN63110233 28/11/2562
240 วัสดุทางการแพทย ์OR 72,900.00           72,900.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ่ากดั 72,900.00       บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ่ากดั 72,900.00       ราคาต ่าสุด PN63110234 28/11/2562
241 วัสดุทางการแพทย ์OR 48,000.00           48,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 48,000.00       บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 48,000.00       ราคาต ่าสุด PN63110235 28/11/2562
242 วัสดุทางการแพทย ์OR 65,000.00           65,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 65,000.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 65,000.00       ราคาต ่าสุด PN63110236 28/11/2562
243 วัสดุทางการแพทย ์OR 62,423.80           62,423.80        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 62,423.80       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 62,423.80       ราคาต ่าสุด PN63110237 29/11/2562
244 วัสดุทางการแพทย ์OR 52,800.00           52,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ่ากดั 52,800.00       บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ่ากดั 52,800.00       ราคาต ่าสุด PN63110238 29/11/2562
245 วัสดุทางการแพทย ์OR 53,928.00           53,928.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 53,928.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 53,928.00       ราคาต ่าสุด PN63110239 29/11/2562
246 วัสดุทางการแพทย ์OR 94,160.00           94,160.00        เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 94,160.00       บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหสั์น จ่ากดั 94,160.00       ราคาต ่าสุด PN63110240 29/11/2562
247 วัสดุทางการแพทย ์OR 96,300.00           96,300.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 96,300.00       บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 96,300.00       ราคาต ่าสุด PN63110241 29/11/2562
248 วัสดุทางการแพทย ์OR 49,500.00           49,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.เอสเจ เทคโนโลย ีเมเนจเม้นท ์จ่ากดั 49,500.00       บ.เอสเจ เทคโนโลย ีเมเนจเม้นท ์จ่ากดั 49,500.00       ราคาต ่าสุด PN63110242 29/11/2562
249 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 80,250.00           80,250.00       เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ เมด จ่ากดั 80,250.00       บ.พาวเวอร์ เมด จ่ากดั 80,250.00       ราคาต ่าสุด PK63100062 04/11/2562
250 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 91,485.00           91,485.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 91,485.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 91,485.00       ราคาต ่าสุด PK63100063 04/11/2562
251 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 62,809.00           62,809.00       เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 62,809.00       บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 62,809.00       ราคาต ่าสุด PK63100064 04/11/2562
252 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 85,065.00           85,065.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ่ากดั 85,065.00       บ.เมดิทอป จ่ากดั 85,065.00       ราคาต ่าสุด PK63100065 04/11/2562
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253 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 20,651.00           20,651.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดิควิป จ่ากดั 20,651.00       บ.เมดิควิป จ่ากดั 20,651.00       ราคาต ่าสุด PK63100066 04/11/2562
254 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 80,892.00           80,892.00       เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 80,892.00       บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 80,892.00       ราคาต ่าสุด PK63100067 04/11/2562
255 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 60,669.00           60,669.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิโนวา จ่ากดั 60,669.00       บ.เมดดิโนวา จ่ากดั 60,669.00       ราคาต ่าสุด PK63100068 04/11/2562
256 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 94,160.00           94,160.00       เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 94,160.00       บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 94,160.00       ราคาต ่าสุด PK63100069 05/11/2562
257 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 58,208.00           58,208.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดิซีน อาร์ อัส จ่ากดั 58,208.00       บ.เมดิซีน อาร์ อัส จ่ากดั 58,208.00       ราคาต ่าสุด PK63100070 05/11/2562
258 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 56,228.50           56,228.50       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 56,228.50       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 56,228.50       ราคาต ่าสุด PK63100071 05/11/2562
259 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 39,900.00           39,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ่ากดั 39,900.00       บ.ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ่ากดั 39,900.00       ราคาต ่าสุด PK63100072 05/11/2562
260 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 97,200.00           97,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 97,200.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 97,200.00       ราคาต ่าสุด PK63100073 05/11/2562
261 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 97,500.00           97,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไฮ เมดิคอล จ่ากดั 97,500.00       บ.ไฮ เมดิคอล จ่ากดั 97,500.00       ราคาต ่าสุด PK63100074 05/11/2562
262 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 58,520.00           58,520.00       เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ่ากดั 58,520.00       บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ่ากดั 58,520.00       ราคาต ่าสุด PK63100075 05/11/2562
263 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 46,950.00           46,950.00       เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ่ากดั 46,950.00       บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ่ากดั 46,950.00       ราคาต ่าสุด PK63100076 06/11/2562
264 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 98,226.00           98,226.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 98,226.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 98,226.00       ราคาต ่าสุด PK63100077 06/11/2562
265 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 85,600.00           85,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ เมด จ่ากดั 85,600.00       บ.พาวเวอร์ เมด จ่ากดั 85,600.00       ราคาต ่าสุด PK63100078 06/11/2562
266 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 42,800.00           42,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ่ากดั 42,800.00       บ.เมดิทอป จ่ากดั 42,800.00       ราคาต ่าสุด PK63100079 06/11/2562
267 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 37,205.00           37,205.00       เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากดั 37,205.00       บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากดั 37,205.00       ราคาต ่าสุด PK63100080 06/11/2562
268 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 49,755.00           49,755.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดิกา้แคร์ จ่ากดั 49,755.00       บ.เมดิกา้แคร์ จ่ากดั 49,755.00       ราคาต ่าสุด PK63100081 06/11/2562
269 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 90,479.20           90,479.20       เฉพาะเจาะจง บ.เมดิซีน อาร์ อัส จ่ากดั 90,479.20       บ.เมดิซีน อาร์ อัส จ่ากดั 90,479.20       ราคาต ่าสุด PK63100082 06/11/2562
270 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 64,200.00           64,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไฮ เมดิคอล จ่ากดั 64,200.00       บ.ไฮ เมดิคอล จ่ากดั 64,200.00       ราคาต ่าสุด PK63100083 06/11/2562
271 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 777,462.00         2,073,232.00   e-bidding บ.เมดิกา้แคร์ จ่ากดั 2,073,232.00   บ.เมดิกา้แคร์ จ่ากดั 2,073,232.00   ราคาต ่าสุด PK63100084 06/11/2562
272 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 33,705.00           33,705.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 33,705.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 33,705.00       ราคาต ่าสุด PK63100085 12/11/2562
273 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 98,226.00           98,226.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 98,226.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 98,226.00       ราคาต ่าสุด PK63100086 18/11/2562
274 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 90,000.00           90,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากดั 90,000.00       บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากดั 90,000.00       ราคาต ่าสุด PK63100087 18/11/2562
275 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 97,200.00           97,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 97,200.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 97,200.00       ราคาต ่าสุด PK63100088 18/11/2562
276 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 75,000.00           75,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.พี ซี แอล โฮลดิ ง จ่ากดั 75,000.00       บ.พี ซี แอล โฮลดิ ง จ่ากดั 75,000.00       ราคาต ่าสุด PK63100089 18/11/2562
277 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 45,980.00           45,980.00       เฉพาะเจาะจง บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จ่ากดั 45,980.00       บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จ่ากดั 45,980.00       ราคาต ่าสุด PK63100090 18/11/2562
278 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 95,000.00           95,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอลซายนเ์ซอร์วิส จ่ากดั 95,000.00       บ.เมดิคอลซายนเ์ซอร์วิส จ่ากดั 95,000.00       ราคาต ่าสุด PK63100091 18/11/2562
279 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 68,480.00           68,480.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไฮ เมดิคอล จ่ากดั 68,480.00       บ.ไฮ เมดิคอล จ่ากดั 68,480.00       ราคาต ่าสุด PK63100092 18/11/2562
280 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 64,200.00           64,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ่ากดั 64,200.00       บ.เมดิทอป จ่ากดั 64,200.00       ราคาต ่าสุด PK63100093 18/11/2562
281 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 90,479.20           90,479.20       เฉพาะเจาะจง บ.101เมดิแคร์ จ่ากดั 90,479.20       บ.101เมดิแคร์ จ่ากดั 90,479.20       ราคาต ่าสุด PK63100094 18/11/2562
282 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 3,103.00             3,103.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 3,103.00         บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 3,103.00         ราคาต ่าสุด PK63100095 18/11/2562
283 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 98,868.00           98,868.00       เฉพาะเจาะจง บ.เดนติกา้ จ่ากดั 98,868.00       บ.เดนติกา้ จ่ากดั 98,868.00       ราคาต ่าสุด PK63100096 18/11/2562
284 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 35,738.00           35,738.00       เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 35,738.00       บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 35,738.00       ราคาต ่าสุด PK63100097 18/11/2562
285 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 27,520.00           27,520.00       เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ่ากดั 27,520.00       บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ่ากดั 27,520.00       ราคาต ่าสุด PK63100098 18/11/2562
286 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 57,120.00           57,120.00       เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากดั 57,120.00       บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากดั 57,120.00       ราคาต ่าสุด PK63100099 18/11/2562
287 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 13,600.00           13,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากดั (มหาชน) 13,600.00       บ.เทคโนเมดิคัล จ่ากดั (มหาชน) 13,600.00       ราคาต ่าสุด PK63100100 19/11/2562
288 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 42,750.00           42,750.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ่ากดั 42,750.00       บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ่ากดั 42,750.00       ราคาต ่าสุด PK63100101 19/11/2562
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289 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 95,200.00           95,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากดั 95,200.00       บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากดั 95,200.00       ราคาต ่าสุด PK63100102 19/11/2562
290 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 49,000.00           49,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.คิว.เอส.อินเตอร์เนชั นแนล จ่ากดั 49,000.00       บ.คิว.เอส.อินเตอร์เนชั นแนล จ่ากดั 49,000.00       ราคาต ่าสุด PK63100103 19/11/2562
291 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 41,632.00           41,632.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอลซายนเ์ซอร์วิส จ่ากดั 41,632.00       บ.เมดิคอลซายนเ์ซอร์วิส จ่ากดั 41,632.00       ราคาต ่าสุด PK63100104 19/11/2562
292 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 23,968.00           23,968.00       เฉพาะเจาะจง บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 23,968.00       บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 23,968.00       ราคาต ่าสุด PK63100105 19/11/2562
293 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 42,693.00           42,693.00       เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 42,693.00       บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 42,693.00       ราคาต ่าสุด PK63100106 19/11/2562
294 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 81,600.00           81,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เซน เบอร์นสไตน ์จ่ากดั 81,600.00       บ.เฮาส์เซน เบอร์นสไตน ์จ่ากดั 81,600.00       ราคาต ่าสุด PK63100107 19/11/2562
295 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 85,600.00           85,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ เมด จ่ากดั 85,600.00       บ.พาวเวอร์ เมด จ่ากดั 85,600.00       ราคาต ่าสุด PK63100108 19/11/2562
296 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 68,480.00           68,480.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไฮ เมดิคอล จ่ากดั 68,480.00       บ.ไฮ เมดิคอล จ่ากดั 68,480.00       ราคาต ่าสุด PK63100109 19/11/2562
297 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 96,300.00           96,300.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 96,300.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 96,300.00       ราคาต ่าสุด PK63100110 19/11/2562
298 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 77,400.00           77,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากดั 77,400.00       บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากดั 77,400.00       ราคาต ่าสุด PK63100111 20/11/2562
299 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 21,600.00           21,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เซน เบอร์นสไตน ์จ่ากดั 21,600.00       บ.เฮาส์เซน เบอร์นสไตน ์จ่ากดั 21,600.00       ราคาต ่าสุด PK63100112 20/11/2562
300 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 22,470.00           22,470.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 22,470.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 22,470.00       ราคาต ่าสุด PK63100113 20/11/2562
301 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 96,095.00           96,095.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากดั 96,095.00       บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากดั 96,095.00       ราคาต ่าสุด PK63100114 21/11/2562
302 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 97,263.00           97,263.00       เฉพาะเจาะจง บ.101เมดิแคร์ จ่ากดั 97,263.00       บ.101เมดิแคร์ จ่ากดั 97,263.00       ราคาต ่าสุด PK63100115 21/11/2562
303 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 88,596.00           88,596.00       เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 88,596.00       บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 88,596.00       ราคาต ่าสุด PK63100116 21/11/2562
304 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 82,818.00           82,818.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 82,818.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 82,818.00       ราคาต ่าสุด PK63100117 21/11/2562
305 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 90,479.20           90,479.20       เฉพาะเจาะจง บ.101เมดิแคร์ จ่ากดั 90,479.20       บ.101เมดิแคร์ จ่ากดั 90,479.20       ราคาต ่าสุด PK63100118 22/11/2562
306 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 91,485.00           91,485.00       เฉพาะเจาะจง บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 91,485.00       บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 91,485.00       ราคาต ่าสุด PK63100119 22/11/2562
307 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 95,400.00           95,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากดั 95,400.00       บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากดั 95,400.00       ราคาต ่าสุด PK63100120 22/11/2562
308 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 27,820.00           27,820.00       เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 27,820.00       บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 27,820.00       ราคาต ่าสุด PK63100121 22/11/2562
309 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 91,000.00           91,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ่ากดั 91,000.00       บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ่ากดั 91,000.00       ราคาต ่าสุด PK63100122 22/11/2562
310 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 85,600.00           85,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ่ากดั 85,600.00       บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ่ากดั 85,600.00       ราคาต ่าสุด PK63100123 22/11/2562
311 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 84,262.50           84,262.50       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 84,262.50       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 84,262.50       ราคาต ่าสุด PK63100124 22/11/2562
312 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 92,448.00           92,448.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 92,448.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 92,448.00       ราคาต ่าสุด PK63100125 25/11/2562
313 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 12,840.00           12,840.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากดั 12,840.00       บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากดั 12,840.00       ราคาต ่าสุด PK63100126 25/11/2562
314 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 80,892.00           80,892.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิโนวา จ่ากดั 80,892.00       บ.เมดดิโนวา จ่ากดั 80,892.00       ราคาต ่าสุด PK63100127 25/11/2562
315 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 5,310.00             5,310.00         เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากดั 5,310.00         บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากดั 5,310.00         ราคาต ่าสุด PK63100128 25/11/2562
316 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 50,718.00           50,718.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดิกา้แคร์ จ่ากดั 50,718.00       บ.เมดิกา้แคร์ จ่ากดั 50,718.00       ราคาต ่าสุด PK63100129 25/11/2562
317 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 98,226.00           98,226.00       เฉพาะเจาะจง บ.101เมดิแคร์ จ่ากดั 98,226.00       บ.101เมดิแคร์ จ่ากดั 98,226.00       ราคาต ่าสุด PK63100130 25/11/2562
318 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 83,460.00           83,460.00       เฉพาะเจาะจง บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 83,460.00       บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 83,460.00       ราคาต ่าสุด PK63100131 25/11/2562
319 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 1,300.00             1,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จ่ากดั 1,300.00         บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จ่ากดั 1,300.00         ราคาต ่าสุด PK63100132 28/11/2562
320 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 89,238.00           89,238.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 89,238.00       บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 89,238.00       ราคาต ่าสุด PK63100133 28/11/2562
321 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 518,308.00         2,073,232.00   e-bidding บ.เมดิกา้แคร์ จ่ากดั 2,073,232.00   บ.เมดิกา้แคร์ จ่ากดั 2,073,232.00   ราคาต ่าสุด PK63100134 27/11/2562
322 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 439,128.00         2,597,400.00   e-bidding บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 2,565,432.00   บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 2,565,432.00   ราคาต ่าสุด PK63100135 27/11/2562
323 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 99,510.00           99,510.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิโนวา จ่ากดั 99,510.00       บ.เมดดิโนวา จ่ากดั 99,510.00       ราคาต ่าสุด PK63100136 28/11/2562
324 วัสดุทางการแพทย ์(พยาธิคลินกิ) 93,090.00           93,090.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดกา้แคร์ จ่ากดั 93,090.00       บ.เมดกา้แคร์ จ่ากดั 93,090.00       ราคาต ่าสุด PK63100137 28/11/2562
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325 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 6,420.00             6,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 6,420.00         บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 6,420.00         ราคาต ่าสุด PF63110015 5/11/2562
326 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 13,000.00           13,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์โก ้จ่ากดั 13,000.00       บริษัท เวิลด์โก ้จ่ากดั 13,000.00       ราคาต ่าสุด PF63110022 7/11/2562
327 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 6,480.00             6,480.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ่ากดั 6,480.00         บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ่ากดั 6,480.00         ราคาต ่าสุด PF63110023 7/11/2562
328 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 12,840.00           12,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 12,840.00       บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 12,840.00       ราคาต ่าสุด PF63110024 7/11/2562
329 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 27,360.00           27,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ่ากดั 27,360.00       บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ่ากดั 27,360.00       ราคาต ่าสุด PF63110027 13/11/2562
330 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 32,500.00           32,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ่ากดั 32,500.00       บริษัท เมดิทอป จ่ากดั 32,500.00       ราคาต ่าสุด PF63110028 13/11/2562
331 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 42,400.00           42,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 42,400.00       บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 42,400.00       ราคาต ่าสุด PF63110029 13/11/2562
332 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 49,220.00           49,220.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ไทยแลนด์ จ่ากดั 49,220.00       บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ไทยแลนด์ จ่ากดั 49,220.00       ราคาต ่าสุด PF63110031 15/11/2562
333 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 11,984.00           11,984.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปริญญา เมดิคอล จ่ากดั 11,984.00       บริษัท ปริญญา เมดิคอล จ่ากดั 11,984.00       ราคาต ่าสุด PF63110032 15/11/2562
334 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 60,433.60           60,433.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 60,433.60       บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 60,433.60       ราคาต ่าสุด PF63110034 15/11/2562
335 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 1,284.00             1,284.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 1,284.00         บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 1,284.00         ราคาต ่าสุด PF63110036 20/11/2562
336 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 1,926.00             1,926.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 1,926.00         บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 1,926.00         ราคาต ่าสุด PF63110037 20/11/2562
337 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 10,000.00           10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จ่ากดั 10,000.00       บริษัท เรียลเมด จ่ากดั 10,000.00       ราคาต ่าสุด PF63110038 20/11/2562
338 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 3,210.00             3,210.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 3,210.00         บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 3,210.00         ราคาต ่าสุด PF63110040 25/11/2562
339 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 3,160.00             3,160.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ่ากดั 3,160.00         บริษัท โซวิค จ่ากดั 3,160.00         ราคาต ่าสุด PF63110041 25/11/2562
340 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 3,900.00             3,900.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั โปรเสิร์ทซัพพลาย 3,900.00         หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั โปรเสิร์ทซัพพลาย 3,900.00         ราคาต ่าสุด PF63110042 25/11/2562
341 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 37,950.00           37,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อาร์.ไซเอนซ์ เทค จ่ากดั 37,950.00       บริษัท เอส.อาร์.ไซเอนซ์ เทค จ่ากดั 37,950.00       ราคาต ่าสุด PF63110044 27/11/2562
342 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 2,000.00             2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จ่ากดั 2,000.00         บริษัท เรียลเมด จ่ากดั 2,000.00         ราคาต ่าสุด PF63110045 27/11/2562
343 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 3,240.00             3,240.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ่ากดั 3,240.00         บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ่ากดั 3,240.00         ราคาต ่าสุด PF63110047 27/11/2562
344 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 14,000.00           14,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ่ากดั (มหาชน) 14,000.00       บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ่ากดั (มหาชน) 14,000.00       ราคาต ่าสุด PF63110048 27/11/2562
345 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 99,690.00           99,690.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต 99,690.00       หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต 99,690.00       ราคาต ่าสุด PF63110014 5/11/2562
346 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 34,400.00           34,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟาดรักส์ จ่ากดั 34,400.00       บริษัท เซฟฟาดรักส์ จ่ากดั 34,400.00       ราคาต ่าสุด PF63110030 13/11/2562
347 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 54,925.00           54,925.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟาดรักส์ จ่ากดั 54,925.00       บริษัท เซฟฟาดรักส์ จ่ากดั 54,925.00       ราคาต ่าสุด PF63110035 15/11/2562
348 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 63,755.00           63,755.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต 63,755.00       หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต 63,755.00       ราคาต ่าสุด PF63110043 25/11/2562
349 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป 1,027.20             1,027.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท เจบ ีเมดิคอลซัพพลาย จ่ากดั 1,027.20         บริษัท เจบ ีเมดิคอลซัพพลาย จ่ากดั 1,027.20         ราคาต ่าสุด PF63110046 27/11/2562
350 วัสดุทางการแพทย ์(สวนหวัใจ) 20,000.00           20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 20,000.00       บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 20,000.00       ราคาต ่าสุด Pพ63110008 5/11/2562
351 วัสดุทางการแพทย ์(สวนหวัใจ) 99,000.00           99,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด เทค จ่ากดั 99,000.00       บริษัท ไทย เมด เทค จ่ากดั 99,000.00       ราคาต ่าสุด Pพ63110009 5/11/2562
352 วัสดุทางการแพทย ์(สวนหวัใจ) 99,510.00           99,510.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากดั 99,510.00       บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากดั 99,510.00       ราคาต ่าสุด Pพ63110010 13/11/2562
353 วัสดุทางการแพทย ์(สวนหวัใจ) 12,000.00           12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จ่ากดั 12,000.00       บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จ่ากดั 12,000.00       ราคาต ่าสุด Pพ63110011 25/11/2562
354 อาหารทางการแพทย์ 48,792.00           48,792.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 48,792.00       บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 48,792.00       ราคาต ่าสุด Po 63110003 11/11/2562
355 อาหารทางการแพทย์ 57,523.00           57,523.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 57,523.00       บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 57,523.00       ราคาต ่าสุด Po 63110004 11/11/2562
356 อาหารทางการแพทย์ 96,300.00           96,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 96,300.00       บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 96,300.00       ราคาต ่าสุด Po 63110005 11/11/2562
357 อาหารทางการแพทย์ 94,160.00           94,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 94,160.00       บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 94,160.00       ราคาต ่าสุด Po 63110006 11/11/2562
358 อาหารทางการแพทย์ 40,660.00           40,660.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 40,660.00       บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 40,660.00       ราคาต ่าสุด Po 63110009 22/11/2562
359 อาหารทางการแพทย์ 94,160.00           94,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 94,160.00       บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ่ากดั 94,160.00       ราคาต ่าสุด Po 63110010 22/11/2562
360 วัสดุเครื องบริโภค 88,000.00           88,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มา ฮอฟ จ่ากดั 88,000.00       บริษัท ฟาร์มา ฮอฟ จ่ากดั 88,000.00       ราคาต ่าสุด Po 63110007 7/11/2562
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361 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 26,514.60           26,514.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทศัพรซัพพลายและอิเล็กทรอนกิส์ จ่ากดั 26,514.60       บริษัท ทศัพรซัพพลายและอิเล็กทรอนกิส์ จ่ากดั 26,514.60       ราคาต ่าสุด Pฏ63100279 1/11/2562
362 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 4,400.00             4,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเครื องเยน็สแตนเลส 4,400.00         ร้านรุ่งเรืองเครื องเยน็สแตนเลส 4,400.00         ราคาต ่าสุด Pฏ63100280 1/11/2562
363 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 600.00               600.00            เฉพาะเจาะจง ร้านธนานติยแ์อร์เซอร์วิส 600.00            ร้านธนานติยแ์อร์เซอร์วิส 600.00            ราคาต ่าสุด Pฏ63100281 1/11/2562
364 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 26,300.00           26,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธารทอง 26,300.00       ร้านธารทอง 26,300.00       ราคาต ่าสุด Pฏ63100282 1/11/2562
365 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 18,500.00           18,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิตี  กรุ๊ป จ่ากดั 18,500.00       บริษัท ควอลิตี  กรุ๊ป จ่ากดั 18,500.00       ราคาต ่าสุด Pฏ63100283 1/11/2562
366 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 17,655.00           17,655.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั ทวีทรัพยแ์อร์ 17,655.00       หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั ทวีทรัพยแ์อร์ 17,655.00       ราคาต ่าสุด Pป63100284 1/11/2562
367 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 6,420.00             6,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ย ูดี เทค เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 6,420.00         บริษัท ย ูดี เทค เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 6,420.00         ราคาต ่าสุด Pฝ63100285 1/11/2562
368 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 12,037.50           12,037.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ว เกยีรติ แอนด์ ฟูจิ จ่ากดั 12,037.50       บริษัท ว เกยีรติ แอนด์ ฟูจิ จ่ากดั 12,037.50       ราคาต ่าสุด Pฝ63100286 1/11/2562
369 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 5,992.00             5,992.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนยีร์ ลิฟท ์แอนด์ เครน จ่ากดั 5,992.00         บริษัท ไพโอเนยีร์ ลิฟท ์แอนด์ เครน จ่ากดั 5,992.00         ราคาต ่าสุด Pฝ63100287 1/11/2562
370 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 20,700.00           20,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เกา้กมุภา จ่ากดั 20,700.00       บริษัท เกา้กมุภา จ่ากดั 20,700.00       ราคาต ่าสุด Pฏ63100288 1/11/2562
371 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 98,894.75           98,894.75       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทศัพรซัพพลายและอิเล็กทรอนกิส์ จ่ากดั 98,894.75       บริษัท ทศัพรซัพพลายและอิเล็กทรอนกิส์ จ่ากดั 98,894.75       ราคาต ่าสุด Pป63100295 4/11/2562
372 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 82,160.00           82,160.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธนานติยแ์อร์เซอร์วิส 82,160.00       ร้านธนานติยแ์อร์เซอร์วิส 82,160.00       ราคาต ่าสุด Pป63100296 4/11/2562
373 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 2,450.00             2,450.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนอิเลคทรอนกิส์ 2,450.00         ร้านเพื อนอิเลคทรอนกิส์ 2,450.00         ราคาต ่าสุด Pฏ63100297 4/11/2562
374 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 93,105.41           93,105.41       เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเนยีสพาร์ท (2014) จ่ากดั 93,105.41       บริษัท จีเนยีสพาร์ท (2014) จ่ากดั 93,105.41       ราคาต ่าสุด Pฏ63100298 4/11/2562
375 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 644.14               644.14            เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูแกส จ่ากดั 644.14            บริษัท บลูแกส จ่ากดั 644.14            ราคาต ่าสุด Pฏ63110370 13/11/2562
376 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 10,272.00           10,272.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนยีร์ ลิฟท ์แอนด์ เครน จ่ากดั 10,272.00       บริษัท ไพโอเนยีร์ ลิฟท ์แอนด์ เครน จ่ากดั 10,272.00       ราคาต ่าสุด Pฝ63110371 13/11/2562
377 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 10,914.00           10,914.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเนยีส พาร์ท (2014) จ่ากดั 10,914.00       บริษัท จีเนยีส พาร์ท (2014) จ่ากดั 10,914.00       ราคาต ่าสุด Pฏ63110372 13/11/2562
378 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 57,500.00           57,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธนานติยแ์อร์เซอร์วิส 57,500.00       ร้านธนานติยแ์อร์เซอร์วิส 57,500.00       ราคาต ่าสุด Pป63110373 13/11/2562
379 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 90,200.00           90,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณะเซอร์วิส 90,200.00       ร้านกฤษณะเซอร์วิส 90,200.00       ราคาต ่าสุด Pป63110374 13/11/2562
380 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 92,025.35           92,025.25       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทศัพรซัพพลายและอิเล็กทรอนกิส์ จ่ากดั 92,025.35       บริษัท ทศัพรซัพพลายและอิเล็กทรอนกิส์ จ่ากดั 92,025.35       ราคาต ่าสุด Pป63110375 13/11/2562
381 จ้างซ่อมรถยนต์ 2,675.00             2,675.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โมรา เซอร์วิส จ่ากดั 2,675.00         บริษัท โมรา เซอร์วิส จ่ากดั 2,675.00         ราคาต ่าสุด Pผ63110410 21/11/2562
382 จ้างซ่อมรถยนต์ 11,449.00           11,449.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมรา เซอร์วิส จ่ากดั 11,449.00       บริษัท โมรา เซอร์วิส จ่ากดั 11,449.00       ราคาต ่าสุด Pผ63110411 21/11/2562
383 จ้างซ่อมรถยนต์ 7,276.00             7,276.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โมรา เซอร์วิส จ่ากดั 7,276.00         บริษัท โมรา เซอร์วิส จ่ากดั 7,276.00         ราคาต ่าสุด Pผ63110412 21/11/2562
384 จ้างซ่อมรถยนต์ 12,412.00           12,412.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมรา เซอร์วิส จ่ากดั 12,412.00       บริษัท โมรา เซอร์วิส จ่ากดั 12,412.00       ราคาต ่าสุด Pผ63110413 21/11/2562
385 จ้างซ่อมรถยนต์ 34,882.00           34,882.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมรา เซอร์วิส จ่ากดั 34,882.00       บริษัท โมรา เซอร์วิส จ่ากดั 34,882.00       ราคาต ่าสุด Pผ63110414 21/11/2562
386 จ้างซ่อมรถยนต์ 749.00               749.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โมรา เซอร์วิส จ่ากดั 749.00            บริษัท โมรา เซอร์วิส จ่ากดั 749.00            ราคาต ่าสุด Pผ63110415 21/11/2562
387 จ้างซ่อมรถยนต์ 4,922.00             4,922.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โมรา เซอร์วิส จ่ากดั 4,922.00         บริษัท โมรา เซอร์วิส จ่ากดั 4,922.00         ราคาต ่าสุด Pผ63110416 21/11/2562
388 จ้างซ่อมรถยนต์ 14,231.00           14,231.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โมรา เซอร์วิส จ่ากดั 14,231.00       บริษัท โมรา เซอร์วิส จ่ากดั 14,231.00       ราคาต ่าสุด Pผ63110417 21/11/2562
389 จ้างซ่อมรถยนต์ 4,494.00             4,494.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โมรา เซอร์วิส จ่ากดั 4,494.00         บริษัท โมรา เซอร์วิส จ่ากดั 4,494.00         ราคาต ่าสุด Pผ63110418 21/11/2562
390 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 13,200.00           13,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชบรีุ มิเล็นเนยีม ออโตไทร์ จ่ากดั 13,200.00       บริษัท ราชบรีุ มิเล็นเนยีม ออโตไทร์ จ่ากดั 13,200.00       ราคาต ่าสุด Pผ63110419 21/11/2562
391 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 818.55               818.55            เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเนยีส พาร์ท (2014) จ่ากดั 818.55            บริษัท จีเนยีส พาร์ท (2014) จ่ากดั 818.55            ราคาต ่าสุด Pฏ63110435 26/11/2562
392 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 23,540.00           23,540.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ย ูดี เทค เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 23,540.00       บริษัท ย ูดี เทค เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 23,540.00       ราคาต ่าสุด Pฝ63110436 26/11/2562
393 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 2,650.00             2,650.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนอิเลคทรอนกิส์ 2,650.00         ร้านเพื อนอิเลคทรอนกิส์ 2,650.00         ราคาต ่าสุด Pฏ63110437 26/11/2562
394 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 91,431.50           91,431.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทศัพรซัพพลายและอิเล็กทรอนกิส์ จ่ากดั 91,431.50       บริษัท ทศัพรซัพพลายและอิเล็กทรอนกิส์ จ่ากดั 91,431.50       ราคาต ่าสุด Pป63110438 26/11/2562
395 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทั วไป 89,100.00           89,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธนานติยแ์อร์เซอร์วิส 89,100.00       ร้านธนานติยแ์อร์เซอร์วิส 89,100.00       ราคาต ่าสุด Pป63110439 26/11/2562
396 จ้างบ่ารุงรักษาเครื องซักผ้าและเครื องอบผ้า 32,100.00           32,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเนยีส พาร์ท (2014) จ่ากดั 32,100.00       บริษัท จีเนยีส พาร์ท (2014) จ่ากดั 32,100.00       ราคาต ่าสุด P263110465 29/11/2562
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397 จ้างเหมาบริการท่าความสะอาด 11,500.00           11,500.00       เฉพาะเจาะจง บรัษัท เค.เอ็ม อินเตอร์ เทค จ่ากดั 11,500.00       บรัษัท เค.เอ็ม อินเตอร์ เทค จ่ากดั 11,500.00       ราคาต ่าสุด P263110466 29/11/2562
398 จ้างเหมาบคุคล 7,500.00             7,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวยวุดี รวมแสง 7,500.00         นางสาวยวุดี รวมแสง 7,500.00         ราคาต ่าสุด P263110387 15/11/2562
399 จ้างเหมาบคุคล 7,500.00             7,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวขนษิฐา ไปเหนอื 7,500.00         นางสาวขนษิฐา ไปเหนอื 7,500.00         ราคาต ่าสุด P263110386 15/11/2562
400 จ้างเหมาบคุคล 7,500.00             7,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอรทยั ทองหยอย 7,500.00         นางสาวอรทยั ทองหยอย 7,500.00         ราคาต ่าสุด P263110385 15/11/2562
401 จ้างเหมาบคุคล 20,000.00           20,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชราภร มณีช่วง 20,000.00       นางสาวเพชราภร มณีช่วง 20,000.00       ราคาต ่าสุด P263110277 1/11/2562
402 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 8,700.00             8,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 8,700.00         บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 8,700.00         ราคาต ่าสุด P$63110001 5/11/2562
403 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 20,000.00           20,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.วอเทค จ่ากดั 20,000.00       บ.วอเทค จ่ากดั 20,000.00       ราคาต ่าสุด P$63110002 5/11/2562
404 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 33,570.00           33,570.00       เฉพาะเจาะจง บ.อี ฟอร์ แอล เอม จ่ากดั 33,570.00       บ.อี ฟอร์ แอล เอม จ่ากดั 33,570.00       ราคาต ่าสุด P$63110003 5/11/2562
405 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 4,300.00             4,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคพี เมดิคอล ดี ไวซ์ แอนด์ เซอร์วิส 4,300.00         ร้าน ดีเคพี เมดิคอล ดี ไวซ์ แอนด์ เซอร์วิส 4,300.00         ราคาต ่าสุด P$63110004 5/11/2562
406 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 53,600.00           53,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซี ท ีวาย เดนทลั เซอร์วิส 53,600.00       หจก.ซี ท ีวาย เดนทลั เซอร์วิส 53,600.00       ราคาต ่าสุด P$63110005 5/11/2562
407 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 68,000.00           68,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเอ็นโดสโคปเซอร์วิส จ่ากดั 68,000.00       บ.ไทยเอ็นโดสโคปเซอร์วิส จ่ากดั 68,000.00       ราคาต ่าสุด P$63110006 5/11/2562
408 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 27,500.00           27,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 27,500.00       บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 27,500.00       ราคาต ่าสุด P$63110007 7/11/2562
409 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 7,500.00             7,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.สยามเฮียริ ง จ่ากดั 7,500.00         บ.สยามเฮียริ ง จ่ากดั 7,500.00         ราคาต ่าสุด P$63110008 7/11/2562
410 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 35,631.00           35,631.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)   จ่ากดั 35,631.00       บ.ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)   จ่ากดั 35,631.00       ราคาต ่าสุด P$63110009 7/11/2562
411 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 10,165.00           10,165.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมกกะฟิล จ่ากดั 10,165.00       บ.เมกกะฟิล จ่ากดั 10,165.00       ราคาต ่าสุด P$63110010 13/11/2562
412 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 39,500.00           39,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซี ท ีวาย เดนทลั เซอร์วิส 39,500.00       หจก.ซี ท ีวาย เดนทลั เซอร์วิส 39,500.00       ราคาต ่าสุด P$63110011 13/11/2562
413 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 14,600.00           14,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 14,600.00       บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 14,600.00       ราคาต ่าสุด P$63110012 13/11/2562
414 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 16,650.00           16,650.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไพรม์ เมดิคอล จ่ากดั 16,650.00       บ.ไพรม์ เมดิคอล จ่ากดั 16,650.00       ราคาต ่าสุด P$63110013 13/11/2562
415 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 4,500.00             4,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์พีซ ไซลูชั นส์ จ่ากดั 4,500.00         บ.แฮนด์พีซ ไซลูชั นส์ จ่ากดั 4,500.00         ราคาต ่าสุด P$63110014 15/11/2562
416 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 35,890.00           35,890.00       เฉพาะเจาะจง บ.เกทเวย ์แฮลทแ์คร์ จ่ากดั 35,890.00       บ.เกทเวย ์แฮลทแ์คร์ จ่ากดั 35,890.00       ราคาต ่าสุด P$63110015 15/11/2562
417 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 3,500.00             3,500.00         เฉพาะเจาะจง คุณเปรม แพทยภ์ณัฑ์ 3,500.00         คุณเปรม แพทยภ์ณัฑ์ 3,500.00         ราคาต ่าสุด P$63110016 15/11/2562
418 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 18,000.00           18,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเอ็นโดสโคปเซอร์วิส จ่ากดั 18,000.00       บ.ไทยเอ็นโดสโคปเซอร์วิส จ่ากดั 18,000.00       ราคาต ่าสุด P$63110017 15/11/2562
419 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 12,800.00           12,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซี ท ีวาย เดนทลั เซอร์วิส 12,800.00       หจก.ซี ท ีวาย เดนทลั เซอร์วิส 12,800.00       ราคาต ่าสุด P$63110018 15/11/2562
420 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 33,350.00           33,350.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 33,350.00       บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 33,350.00       ราคาต ่าสุด P$63110019 15/11/2562
421 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 54,333.00           54,333.00       เฉพาะเจาะจง บ.อี ฟอร์ แอล เอม จ่ากดั 54,333.00       บ.อี ฟอร์ แอล เอม จ่ากดั 54,333.00       ราคาต ่าสุด P$63110020 15/11/2562
422 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 42,000.00           42,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ออริเคียว จ่ากดั 42,000.00       บ.ออริเคียว จ่ากดั 42,000.00       ราคาต ่าสุด P$63110021 22/11/2562
423 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 6,800.00             6,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.เจพีพี แคร์ จ่ากดั 6,800.00         บ.เจพีพี แคร์ จ่ากดั 6,800.00         ราคาต ่าสุด P$63110022 22/11/2562
424 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 63,730.00           63,730.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ เทคโนโลย ีจ่ากดั 63,730.00       บ.แอดวานซ์ เทคโนโลย ีจ่ากดั 63,730.00       ราคาต ่าสุด P$63110023 22/11/2562
425 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 14,000.00           14,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เดรเกอร์ เมดิคัล จ่ากดั 14,000.00       บ.เดรเกอร์ เมดิคัล จ่ากดั 14,000.00       ราคาต ่าสุด P$63110024 22/11/2562
426 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 27,300.00           27,300.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 27,300.00       บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 27,300.00       ราคาต ่าสุด P$63110025 22/11/2562
427 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 11,800.00           11,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซี ท ีวาย เดนทลั เซอร์วิส 11,800.00       หจก.ซี ท ีวาย เดนทลั เซอร์วิส 11,800.00       ราคาต ่าสุด P$63110026 26/11/2562
428 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 32,100.00           32,100.00       เฉพาะเจาะจง บ.วอเทค จ่ากดั 32,100.00       บ.วอเทค จ่ากดั 32,100.00       ราคาต ่าสุด P$63110027 26/11/2562
429 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 14,700.00           14,700.00       เฉพาะเจาะจง บ.อี ฟอร์ แอล เอม จ่ากดั 14,700.00       บ.อี ฟอร์ แอล เอม จ่ากดั 14,700.00       ราคาต ่าสุด P$63110028 26/11/2562
430 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 78,000.00           78,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ท ีแอนอาร์ ซัพพลาย จ่ากดั 78,000.00       หจก.ท ีแอนอาร์ ซัพพลาย จ่ากดั 78,000.00       ราคาต ่าสุด P$63110029 26/11/2562
431 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 18,000.00           18,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเอ็นโดสโคปเซอร์วิส จ่ากดั 18,000.00       บ.ไทยเอ็นโดสโคปเซอร์วิส จ่ากดั 18,000.00       ราคาต ่าสุด P$63110030 26/11/2562
432 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 16,050.00           16,050.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 16,050.00       บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 16,050.00       ราคาต ่าสุด P$63110031 26/11/2562
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433 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 10,119.50           10,119.50       เฉพาะเจาะจง บ.น่าวิวัฒนก์ารช่าง จ่ากดั 10,119.50       บ.น่าวิวัฒนก์ารช่าง จ่ากดั 10,119.50       ราคาต ่าสุด P$63110032 29/11/2562
434 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 7,000.00             7,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี ท ีวาย เดนทลั เซอร์วิส 7,000.00         หจก.ซี ท ีวาย เดนทลั เซอร์วิส 7,000.00         ราคาต ่าสุด P$63110033 29/11/2562
435 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 24,460.20           24,460.20       เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเมนเทนแนนส์ จ่ากดั 24,460.20       บ.ไบโอเมนเทนแนนส์ จ่ากดั 24,460.20       ราคาต ่าสุด P$63110034 29/11/2562
436 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 45,500.00           45,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ออริเคียว จ่ากดั 45,500.00       บ.ออริเคียว จ่ากดั 45,500.00       ราคาต ่าสุด P$63110035 29/11/2562
437 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 23,050.00           23,050.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 23,050.00       บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 23,050.00       ราคาต ่าสุด P$63110036 29/11/2562
438 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 21,340.00           21,340.00       เฉพาะเจาะจง บ.อี ฟอร์ แอล เอม จ่ากดั 21,340.00       บ.อี ฟอร์ แอล เอม จ่ากดั 21,340.00       ราคาต ่าสุด P$63110037 29/11/2562
439 วัสดุการแพทยเ์พื อซ่อม   28,500.00           28,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ่ากดั 28,500.00       บ.เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ่ากดั 28,500.00       ราคาต ่าสุด Pธ63100008 12/11/2562
440 วัสดุการแพทยเ์พื อซ่อม   26,000.00           26,000.00       เฉพาะเจาะจง คุณเปรม แพทยภ์ณัฑ์ 26,000.00       คุณเปรม แพทยภ์ณัฑ์ 26,000.00       ราคาต ่าสุด Pธ63100009 12/11/2562
441 วัสดุการแพทยเ์พื อซ่อม   7,500.00             7,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไพรม์ เมดิคอล จ่ากดั 7,500.00         บ.ไพรม์ เมดิคอล จ่ากดั 7,500.00         ราคาต ่าสุด Pธ63100010 12/11/2562
442 วัสดุการแพทยเ์พื อซ่อม   2,300.00             2,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม แคร์ เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 2,300.00         บ.เอ็ม แคร์ เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 2,300.00         ราคาต ่าสุด Pธ63100011 15/11/2562
443 วัสดุการแพทยเ์พื อซ่อม   23,410.00           23,410.00       เฉพาะเจาะจง คุณเปรม แพทยภ์ณัฑ์ 23,410.00       คุณเปรม แพทยภ์ณัฑ์ 23,410.00       ราคาต ่าสุด Pธ63100012 22/11/2562
444 วัสดุการแพทยเ์พื อซ่อม   26,000.00           26,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอน-ไซน ์เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 26,000.00       บ.เอน-ไซน ์เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 26,000.00       ราคาต ่าสุด Pธ63100013 22/11/2562
445 วัสดุการแพทยเ์พื อซ่อม   8,600.00             8,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีเคพี เมดิคอล ดี ไวซ์ แอนด์ เซอร์วิส 8,600.00         ร้าน ดีเคพี เมดิคอล ดี ไวซ์ แอนด์ เซอร์วิส 8,600.00         ราคาต ่าสุด Pธ63100014 22/11/2562
446 วัสดุการแพทยเ์พื อซ่อม   15,000.00           15,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม แอล เทคโนโลย ี จ่ากดั 15,000.00       บ.เอ็ม แอล เทคโนโลย ี จ่ากดั 15,000.00       ราคาต ่าสุด Pธ63100015 22/11/2562
447 วัสดุการแพทยเ์พื อซ่อม   7,800.00             7,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริตี  แคร์ โปรดักส์ จ่ากดั 7,800.00         บ.ไพ ออริตี  แคร์ โปรดักส์ จ่ากดั 7,800.00         ราคาต ่าสุด Pธ63100016 22/11/2562
448 วัสดุการแพทยเ์พื อซ่อม   410.88               410.88            เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวีวัฒน์ 410.88            ร้าน ทวีวัฒน์ 410.88            ราคาต ่าสุด Pธ63100017 22/11/2562
449 วัสดุการแพทยเ์พื อซ่อม   84,000.00           84,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ พี พี เมดิคอล 84,000.00       หจก.อาร์ พี พี เมดิคอล 84,000.00       ราคาต ่าสุด Pธ63100018 22/11/2562
450 วัสดุการแพทยเ์พื อซ่อม   1,177.00             1,177.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวีวัฒน์ 1,177.00         ร้าน ทวีวัฒน์ 1,177.00         ราคาต ่าสุด Pธ63100019 28/11/2562
451 วัสดุการแพทยเ์พื อซ่อม   70,020.00           70,020.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ พี พี เมดิคอล 70,020.00       หจก.อาร์ พี พี เมดิคอล 70,020.00       ราคาต ่าสุด Pธ63100020 28/11/2562
452 วัสดุกอ่สร้าง 785.00               785.00            เฉพาะเจาะจง สกลชัย 785.00            สกลชัย 785.00            ราคาต ่าสุด PA 63110014 6/11/2562
453 วัสดุกอ่สร้าง 1,284.00             1,284.00         เฉพาะเจาะจง กนุทกีระเบื อง 1,284.00         กนุทกีระเบื อง 1,284.00         ราคาต ่าสุด PA 63110015 6/11/2562
454 วัสดุกอ่สร้าง 39,676.00           39,676.00       เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น 39,676.00       หลักเพชรคอนสตรัคชั น 39,676.00       ราคาต ่าสุด PA 63110016 6/11/2562
455 วัสดุกอ่สร้าง 20,401.00           20,401.00       เฉพาะเจาะจง ต.พัฒนาการราชบรีุ 20,401.00       ต.พัฒนาการราชบรีุ 20,401.00       ราคาต ่าสุด PA 63110017 6/11/2562
456 วัสดุกอ่สร้าง 3,712.90             3,712.90         เฉพาะเจาะจง นวิราชรีสากลค้าไม้ 3,712.90         นวิราชรีสากลค้าไม้ 3,712.90         ราคาต ่าสุด PA 63110018 6/11/2562
457 วัสดุกอ่สร้าง 5,000.00             5,000.00         เฉพาะเจาะจง พินจิยนต์ 5,000.00         พินจิยนต์ 5,000.00         ราคาต ่าสุด PA 63110019 6/11/2562
458 วัสดุกอ่สร้าง 38,702.00           38,702.00       เฉพาะเจาะจง ปยิพรกอ่สร้าง 38,702.00       ปยิพรกอ่สร้าง 38,702.00       ราคาต ่าสุด PA 63110020 6/11/2562
459 วัสดุกอ่สร้าง 42,692.00           42,692.00       เฉพาะเจาะจง ต.พัฒนาการราชบรีุ 42,692.00       ต.พัฒนาการราชบรีุ 42,692.00       ราคาต ่าสุด PA 63110021 6/11/2562
460 วัสดุกอ่สร้าง 40,945.00           40,945.00       เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น 40,945.00       หลักเพชรคอนสตรัคชั น 40,945.00       ราคาต ่าสุด PA 63110022 6/11/2562
461 วัสดุกอ่สร้าง 1,000.00             1,000.00         เฉพาะเจาะจง ต.พัฒนาการราชบรีุ 1,000.00         ต.พัฒนาการราชบรีุ 1,000.00         ราคาต ่าสุด PA 63110023 6/11/2562
462 วัสดุกอ่สร้าง 24,440.00           24,440.00       เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น 24,440.00       หลักเพชรคอนสตรัคชั น 24,440.00       ราคาต ่าสุด PA 63110024 7/11/2562
463 วัสดุกอ่สร้าง 4,517.00             4,517.00         เฉพาะเจาะจง ต.พัฒนาการราชบรีุ 4,517.00         ต.พัฒนาการราชบรีุ 4,517.00         ราคาต ่าสุด PA 63110025 7/11/2562
464 วัสดุกอ่สร้าง 29,200.00           29,200.00       เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น 29,200.00       หลักเพชรคอนสตรัคชั น 29,200.00       ราคาต ่าสุด PA 63110026 7/11/2562
465 วัสดุกอ่สร้าง 78,735.00           78,735.00       เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น 78,735.00       หลักเพชรคอนสตรัคชั น 78,735.00       ราคาต ่าสุด PA 63110027 8/11/2562
466 วัสดุกอ่สร้าง 3,665.00             3,665.00         เฉพาะเจาะจง สกลชัย 3,665.00         สกลชัย 3,665.00         ราคาต ่าสุด PA 63110028 8/11/2562
467 วัสดุกอ่สร้าง 35,220.00           35,220.00       เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น 35,220.00       หลักเพชรคอนสตรัคชั น 35,220.00       ราคาต ่าสุด PA 63110029 8/11/2562
468 วัสดุกอ่สร้าง 39,070.00           39,070.00       เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น 39,070.00       หลักเพชรคอนสตรัคชั น 39,070.00       ราคาต ่าสุด PA 63110030 11/11/2562
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469 วัสดุกอ่สร้าง 1,990.00             1,990.00         เฉพาะเจาะจง สกลชัย 1,990.00         สกลชัย 1,990.00         ราคาต ่าสุด PA 63110031 15/11/2562
470 วัสดุกอ่สร้าง 56,948.00           56,948.00       เฉพาะเจาะจง ปยิพรกอ่สร้าง 56,948.00       ปยิพรกอ่สร้าง 56,948.00       ราคาต ่าสุด PA 63110032 15/11/2562
471 วัสดุไฟฟ้า 27,178.00           27,178.00       เฉพาะเจาะจง ปยิพรกอ่สร้าง 27,178.00       ปยิพรกอ่สร้าง 27,178.00       ราคาต ่าสุด P9 63110009 11/11/2562
472 วัสดุไฟฟ้า 26,621.00           26,621.00       เฉพาะเจาะจง ปยิพรกอ่สร้าง 26,621.00       ปยิพรกอ่สร้าง 26,621.00       ราคาต ่าสุด P9 63110010 11/11/2562
473 วัสดุไฟฟ้า 20,600.00           20,600.00       เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวิส 20,600.00       กฤษณะเซอวิส 20,600.00       ราคาต ่าสุด P9 63110011 11/11/2562
474 วัสดุไฟฟ้า 22,750.00           22,750.00       เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวิส 22,750.00       กฤษณะเซอวิส 22,750.00       ราคาต ่าสุด P9 63110012 11/11/2562
475 วัสดุไฟฟ้า 27,413.40           27,413.40       เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์ 27,413.40       ทวีวัฒน์ 27,413.40       ราคาต ่าสุด P9 63110013 11/11/2562
476 วัสดุไฟฟ้า 17,548.00           17,548.00       เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์ 17,548.00       ทวีวัฒน์ 17,548.00       ราคาต ่าสุด P9 63110014 11/11/2562
477 วัสดุไฟฟ้า 2,952.00             2,952.00         เฉพาะเจาะจง ถาวรกจิ 2 2,952.00         ถาวรกจิ 2 2,952.00         ราคาต ่าสุด P9 63110015 15/11/2562
478 วัสดุไฟฟ้า 69,795.00           69,795.00       เฉพาะเจาะจง ปยิพรกอ่สร้าง 69,795.00       ปยิพรกอ่สร้าง 69,795.00       ราคาต ่าสุด P9 63110016 15/11/2562
479 วัสดุไฟฟ้า 50,178.00           50,178.00       เฉพาะเจาะจง ปยิพรกอ่สร้าง 50,178.00       ปยิพรกอ่สร้าง 50,178.00       ราคาต ่าสุด P9 63110017 15/11/2562
480 วัสดุไฟฟ้า 1,926.00             1,926.00         เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์ 1,926.00         ทวีวัฒน์ 1,926.00         ราคาต ่าสุด P9 63110018 15/11/2562
481 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 1,190.00             1,190.00         เฉพาะเจาะจง บ.จอมบงึฯ 1,190.00         บ.จอมบงึฯ 1,190.00         ราคาต ่าสุด P763110001 18/11/2562
482 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 9,520.00             9,520.00         เฉพาะเจาะจง บ.จอมบงึฯ 9,520.00         บ.จอมบงึฯ 9,520.00         ราคาต ่าสุด P763110002 18/11/2562
483 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 5,400.00             5,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ 5,400.00         บ.สมาร์ทคอมฯ 5,400.00         ราคาต ่าสุด P763110003 18/11/2562
484 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 36,000.00           36,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ 36,000.00       บ.สมาร์ทคอมฯ 36,000.00       ราคาต ่าสุด P763110004 18/11/2562
485 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 10,320.00           10,320.00       เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ 10,320.00       บ.สมาร์ทคอมฯ 10,320.00       ราคาต ่าสุด P763110005 18/11/2562
486 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 4,470.00             4,470.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ 4,470.00         บ.สมาร์ทคอมฯ 4,470.00         ราคาต ่าสุด P763110006 18/11/2562
487 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 8,920.00             8,920.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ 8,920.00         บ.สมาร์ทคอมฯ 8,920.00         ราคาต ่าสุด P763110007 18/11/2562
488 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 15,200.00           15,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ 15,200.00       บ.สมาร์ทคอมฯ 15,200.00       ราคาต ่าสุด P763110008 18/11/2562
489 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 10,160.00           10,160.00       เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟทฯ์ 10,160.00       บ.คอมพาสซอฟทฯ์ 10,160.00       ราคาต ่าสุด P763110009 18/11/2562
490 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 4,400.00             4,400.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ 4,400.00         บ.สมาร์ทคอมฯ 4,400.00         ราคาต ่าสุด P763110010 18/11/2562
491 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 67,670.00           67,670.00       เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ 67,670.00       บ.สมาร์ทคอมฯ 67,670.00       ราคาต ่าสุด P763110011 18/11/2562
492 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 1,050.00             1,050.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ 1,050.00         บ.สมาร์ทคอมฯ 1,050.00         ราคาต ่าสุด P763110012 21/11/2562
493 วัสดุคอมพิวเตอร์ (อะไหล่) 4,620.00             4,620.00         เฉพาะเจาะจง บ.จอมบงึฯ 4,620.00         บ.จอมบงึฯ 4,620.00         ราคาต ่าสุด P76311002 18/11/2562
494 วัสดุส่านกังาน 19,500.00           19,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน 19,500.00       หจก.ภาสิน 19,500.00       ราคาต ่าสุด PO6311001 11/11/2562
495 วัสดุส่านกังาน 7,200.00             7,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน 7,200.00         หจก.ภาสิน 7,200.00         ราคาต ่าสุด PO6311002 11/112562
496 วัสดุส่านกังาน 8,900.00             8,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.โตมีฯ 8,900.00         บ.โตมีฯ 8,900.00         ราคาต ่าสุด PO6311003 11/112562
497 วัสดุส่านกังาน 18,500.00           18,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.โตมีฯ 18,500.00       บ.โตมีฯ 18,500.00       ราคาต ่าสุด PO6311004 11/112562
498 วัสดุส่านกังาน 7,755.00             7,755.00         เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกจิ 2 7,755.00         ร้านถาวรกจิ 2 7,755.00         ราคาต ่าสุด PO6311005 11/11/2562
499 วัสดุส่านกังาน 1,200.00             1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอสฯ 1,200.00         ร้าน เอ.เอสฯ 1,200.00         ราคาต ่าสุด PO6311006 11/11/2562
500 วัสดุส่านกังาน 340.00               340.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอสฯ 340.00            ร้าน เอ.เอสฯ 340.00            ราคาต ่าสุด PO6311007 11/11/2562
501 วัสดุส่านกังาน 500.00               500.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอสฯ 500.00            ร้าน เอ.เอสฯ 500.00            ราคาต ่าสุด PO6311008 11/11/2562
502 วัสดุส่านกังาน 1,700.00             1,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอสฯ 1,700.00         ร้าน เอ.เอสฯ 1,700.00         ราคาต ่าสุด PO6311009 11/11/2562
503 วัสดุส่านกังาน 5,700.00             5,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอสฯ 5,700.00         ร้าน เอ.เอสฯ 5,700.00         ราคาต ่าสุด PO6311010 11/11/2562
504 วัสดุส่านกังาน 4,400.00             4,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอสฯ 4,400.00         ร้าน เอ.เอสฯ 4,400.00         ราคาต ่าสุด PO6311011 11/11/2562
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505 วัสดุส่านกังาน 59,000.00           59,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.โตมีฯ 59,000.00       บ.โตมีฯ 59,000.00       ราคาต ่าสุด PO6311015 12/112562
506 วัสดุส่านกังาน 22,500.00           22,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.โตมีฯ 22,500.00       บ.โตมีฯ 22,500.00       ราคาต ่าสุด PO6311016 12/112562
507 วัสดุส่านกังาน 894.00               894.00            เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกจิ2 894.00            ร้านถาวรกจิ2 894.00            ราคาต ่าสุด PO6311020 18/11/2562
508 วัสดุส่านกังาน 2,700.00             2,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอสฯ 2,700.00         ร้าน เอ.เอสฯ 2,700.00         ราคาต ่าสุด PO6311021 18/11/2562
509 วัสดุส่านกังาน 4,800.00             4,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.เจ.เอ.เอสฯ 4,800.00         บ.เจ.เอ.เอสฯ 4,800.00         ราคาต ่าสุด PO6311022 18/11/2562
510 วัสดุส่านกังาน 18,000.00           18,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอสฯ 18,000.00       ร้าน เอ.เอสฯ 18,000.00       ราคาต ่าสุด PO6311023 18/11/2562
511 วัสดุส่านกังาน 70,800.00           70,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน 70,800.00       หจก.ภาสิน 70,800.00       ราคาต ่าสุด PO6311024 1811/2562
512 วัสดุส่านกังาน 2,040.00             2,040.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอสฯ 2,040.00         ร้าน เอ.เอสฯ 2,040.00         ราคาต ่าสุด PO6311025 18/11/2562
513 วัสดุส่านกังาน 6,660.00             6,660.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอสฯ 6,660.00         ร้าน เอ.เอสฯ 6,660.00         ราคาต ่าสุด PO6311026 18/112562
514 วัสดุส่านกังาน 9,500.00             9,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกจิ2 9,500.00         ร้านถาวรกจิ2 9,500.00         ราคาต ่าสุด PO6311027 22/11/2562
515 วัสดุส่านกังาน 660.00               660.00            เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกจิ2 660.00            ร้านถาวรกจิ2 660.00            ราคาต ่าสุด PO6311028 22/11/2562
516 วัสดุส่านกังาน 150.00               150.00            เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกจิ2 150.00            ร้านถาวรกจิ2 150.00            ราคาต ่าสุด PO6311029 22/11/2562
517 วัสดุส่านกังาน 3,900.00             3,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกจิ2 3,900.00         ร้านถาวรกจิ2 3,900.00         ราคาต ่าสุด PO6311030 22/11/2562
518 วัสดุส่านกังาน 7,800.00             7,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกจิ2 7,800.00         ร้านถาวรกจิ2 7,800.00         ราคาต ่าสุด PO6311031 22/112562
519 วัสดุส่านกังาน 1,100.00             1,100.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอสฯ 1,100.00         ร้าน เอ.เอสฯ 1,100.00         ราคาต ่าสุด PO6311032 22/11/2562
520 วัสดุส่านกังาน 1,500.00             1,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรศีล 1,500.00         หจก.อักษรศีล 1,500.00         ราคาต ่าสุด PO6311033 22/112562
521 วัสดุส่านกังาน 400.00               400.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรศีล 400.00            หจก.อักษรศีล 400.00            ราคาต ่าสุด PO6311034 22/11/2562
522 วัสดุส่านกังาน 88,000.00           88,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.โตมีฯ 88,000.00       บ.โตมีฯ 88,000.00       ราคาต ่าสุด PO6311039 28/11/2562
523 วัสดุส่านกังาน 20,000.00           20,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอสฯ 20,000.00       ร้าน เอ.เอสฯ 20,000.00       ราคาต ่าสุด PO6311040 28/11/2562
524 วัสดุงานบา้นฯ 1,000.00             1,000.00         เฉพาะเจาะจง สุมาลีฯ 1,000.00         สุมาลีฯ 1,000.00         ราคาต ่าสุด P36311004 11/11/2562
525 วัสดุงานบา้นฯ 4,370.00             4,370.00         เฉพาะเจาะจง เอ็นไอเอ็น 4,370.00         เอ็นไอเอ็น 4,370.00         ราคาต ่าสุด P36311005 11/11/2562
526 วัสดุงานบา้นฯ 22,700.00           22,700.00       เฉพาะเจาะจง เอ็มสแควร์ 22,700.00       เอ็มสแควร์ 22,700.00       ราคาต ่าสุด P36311006 11/11/2562
527 วัสดุงานบา้นฯ 86,000.00           86,000.00       เฉพาะเจาะจง เอ็มสแควร์ 86,000.00       เอ็มสแควร์ 86,000.00       ราคาต ่าสุด P36311007 12/112562
528 วัสดุงานบา้นฯ 3,723.60             3,723.60         เฉพาะเจาะจง บ.ธนวัลฯ 3,723.60         บ.ธนวัลฯ 3,723.60         ราคาต ่าสุด P36311013 18/11/2562
529 วัสดุงานบา้นฯ 1,086.05             1,086.05         เฉพาะเจาะจง หจก.กนุที 1,086.05         หจก.กนุที 1,086.05         ราคาต ่าสุด P36311014 18/11/2562
530 วัสดุงานบา้นฯ 4,020.00             4,020.00         เฉพาะเจาะจง สมหวังฯ 4,020.00         สมหวังฯ 4,020.00         ราคาต ่าสุด P36311015 18/11/2562
531 วัสดุงานบา้นฯ 900.00               900.00            เฉพาะเจาะจง สมหวังฯ 900.00            สมหวังฯ 900.00            ราคาต ่าสุด P36311016 18/11/2562
532 วัสดุงานบา้นฯ 22,800.00           22,800.00       เฉพาะเจาะจง เอ็มสแควร์ 22,800.00       เอ็มสแควร์ 22,800.00       ราคาต ่าสุด P36311017 18/11/2562
533 วัสดุงานบา้นฯ 7,500.00             7,500.00         เฉพาะเจาะจง เพิ มทรัพยฯ์ 7,500.00         เพิ มทรัพยฯ์ 7,500.00         ราคาต ่าสุด P36311018 18/11/2562
534 วัสดุงานบา้นฯ 380.00               380.00            เฉพาะเจาะจง เฮง เฮง เฮง 380.00            เฮง เฮง เฮง 380.00            ราคาต ่าสุด P36311019 21/11/2562
535 วัสดุงานบา้นฯ 500.00               500.00            เฉพาะเจาะจง เฮง เฮง เฮง 500.00            เฮง เฮง เฮง 500.00            ราคาต ่าสุด P36311020 21/11/2562
536 วัสดุงานบา้นฯ 10,670.00           10,670.00       เฉพาะเจาะจง เพิ มทรัพยฯ์ 10,670.00       เพิ มทรัพยฯ์ 10,670.00       ราคาต ่าสุด P36311021 21/11/2562
537 วัสดุงานบา้นฯ 15,360.00           15,360.00       เฉพาะเจาะจง เอ็มสแควร์ฯ 15,360.00       เอ็มสแควร์ฯ 15,360.00       ราคาต ่าสุด P36311022 21/11/2562
538 วัสดุงานบา้นฯ 12,750.00           12,750.00       เฉพาะเจาะจง เอ็มสแควร์ฯ 12,750.00       เอ็มสแควร์ฯ 12,750.00       ราคาต ่าสุด P36311023 21/11/2562
539 วัสดุงานบา้นฯ 1,115.00             1,115.00         เฉพาะเจาะจง เอ็มสแควร์ฯ 1,115.00         เอ็มสแควร์ฯ 1,115.00         ราคาต ่าสุด P36311024 21/11/2562
540 วัสดุงานบา้นฯ 920.00               920.00            เฉพาะเจาะจง ทรงชาย 920.00            ทรงชาย 920.00            ราคาต ่าสุด P36311025 21/11/2562
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541 วัสดุงานบา้นฯ 9,900.00             9,900.00         เฉพาะเจาะจง เอ็มสแควร์ฯ 9,900.00         เอ็มสแควร์ฯ 9,900.00         ราคาต ่าสุด P36311030 29/11/2562
542 วัสดุงานบา้นฯ 15,380.00           15,380.00       เฉพาะเจาะจง เอ็มสแควร์ฯ 15,380.00       เอ็มสแควร์ฯ 15,380.00       ราคาต ่าสุด P36311031 29/11/2562
543 วัสดุงานบา้นฯ 16,500.00           16,500.00       เฉพาะเจาะจง สุนนัทา 16,500.00       สุนนัทา 16,500.00       ราคาต ่าสุด P36311032 29/11/2562
544 วัสดุงานบา้นฯ 1,600.00             1,600.00         เฉพาะเจาะจง รวยถาวร 1,600.00         รวยถาวร 1,600.00         ราคาต ่าสุด P36311033 29/11/2562
545 วัสดุเครื องแต่งกาย 19,600.00           19,600.00       เฉพาะเจาะจง สุนนัทา 19,600.00       สุนนัทา 19,600.00       ราคาต ่าสุด P76311001 19/11/2562
546 วัสดุเครื องแต่งกาย 8,575.00             8,575.00         เฉพาะเจาะจง สุนนัทา 8,575.00         สุนนัทา 8,575.00         ราคาต ่าสุด P76311002 29/11/2562
547 วัสดุเครื องแต่งกาย 6,370.00             6,370.00         เฉพาะเจาะจง สุนนัทา 6,370.00         สุนนัทา 6,370.00         ราคาต ่าสุด P76311003 29/11/2562
548 วัสดุแผนไทย 95,000.00           95,000.00       เฉพาะเจาะจง สุมาลีฯ 95,000.00       สุมาลีฯ 95,000.00       ราคาต ่าสุด Pท6311001 12/11/2562
549 วัสดุแผนไทย 5,625.00             5,625.00         เฉพาะเจาะจง บ.เวชพงศ์ฯ 5,625.00         บ.เวชพงศ์ฯ 5,625.00         ราคาต ่าสุด Pท6311002 18/11/2562
550 วัสดุแผนไทย 22,300.00           22,300.00       เฉพาะเจาะจง สุมาลี 22,300.00       สุมาลี 22,300.00       ราคาต ่าสุด Pท6311003 20/11/2562
551 วัสดุแผนไทย 2,720.00             2,720.00         เฉพาะเจาะจง บ.เวชพงศ์ฯ 2,720.00         บ.เวชพงศ์ฯ 2,720.00         ราคาต ่าสุด Pท6311004 20/11/25692
552 วัสดุแผนไทย 515.00               515.00            เฉพาะเจาะจง บ.เวชพงศ์ฯ 515.00            บ.เวชพงศ์ฯ 515.00            ราคาต ่าสุด Pท6311005 25/11/2562
553 วัสดุแผนไทย 10,603.70           10,603.70       เฉพาะเจาะจง บ.เวชพงศ์ฯ 10,603.70       บ.เวชพงศ์ฯ 10,603.70       ราคาต ่าสุด Pท6311006 25/11/2562
554 จ้างเหมาบริการ 2,200.00             2,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอสฯ 2,200.00         ร้าน เอ.เอสฯ 2,200.00         ราคาต ่าสุด P26311359 12/11/2562
555 จ้างเหมาบริการ 14,000.00           14,000.00       เฉพาะเจาะจง ประเสริฐฯ 14,000.00       ประเสริฐฯ 14,000.00       ราคาต ่าสุด P26311360 12/11/2562
556 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื น 90,000.00           90,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00       หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00       ราคาต ่าสุด PB631100011 11/11/2562
557 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื น 400.00               400.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรงชายเคหะภณัฑ์ (แกส๊) 400.00            ร้าน ทรงชายเคหะภณัฑ์ (แกส๊) 400.00            ราคาต ่าสุด PB631100012 12/11/2562
558 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื น 90,000.00           90,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00       หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00       ราคาต ่าสุด PB631100013 12/11/2562
559 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื น 90,000.00           90,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00       หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั ซี.เค.ปโิตรเลียม 90,000.00       ราคาต ่าสุด PB631100014 21/11/2562
560 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื น 34,000.00           34,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรงชายเคหะภณัฑ์ (แกส๊) 34,000.00       ร้าน ทรงชายเคหะภณัฑ์ (แกส๊) 34,000.00       ราคาต ่าสุด PB631100015 27/11/2562
561 วัสดุโครงการ 90,000.00           90,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแคร์ เทรดดิ ง จ่ากดั 90,000.00       บริษัท วีแคร์ เทรดดิ ง จ่ากดั 90,000.00       ราคาต ่าสุด PY63110043 11/11/2562
562 วัสดุโครงการ 75,000.00           75,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแคร์ เทรดดิ ง จ่ากดั 75,000.00       บริษัท วีแคร์ เทรดดิ ง จ่ากดั 75,000.00       ราคาต ่าสุด PY63110066 25/11/2562
563 วัสดุโครงการ 75,000.00           75,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแคร์ เทรดดิ ง จ่ากดั 75,000.00       บริษัท วีแคร์ เทรดดิ ง จ่ากดั 75,000.00       ราคาต ่าสุด PY63110067 25/11/2562
564 วัสดุโครงการ 78,000.00           78,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแคร์ เทรดดิ ง จ่ากดั 78,000.00       บริษัท วีแคร์ เทรดดิ ง จ่ากดั 78,000.00       ราคาต ่าสุด PY63110068 25/11/2562
565 วัสดุโครงการ 46,800.00           46,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแคร์ เทรดดิ ง จ่ากดั 46,800.00       บริษัท วีแคร์ เทรดดิ ง จ่ากดั 46,800.00       ราคาต ่าสุด PY63110069 25/11/2562
566 วัสดุโครงการ 80,000.00           80,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โตมี อินเตอร์พริ นท ์จ่ากดั 80,000.00       บริษัท โตมี อินเตอร์พริ นท ์จ่ากดั 80,000.00       ราคาต ่าสุด PY63110440 26/11/2562
567 จ้างบ่ารุงรักษาเครื องเอกซเรย?เคลื อนที  Ziehm  แบบรวมอะไหล่288,900.00         288,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอฟ แอดวานซ เซอรวิส จ่ากดั 288,900.00      บริษัท เจ เอฟ แอดวานซ เซอรวิส จ่ากดั 288,900.00      ราคาต ่าสุด 13/2563 21/11/2562
568 จ้างสอบเทยีบและบ่ารุงรักษา 11 รายการ 264,650.00         264,650.00      เฉพาะเจาะจง บรัท บเีจ เอ็ม เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 264,650.00      บรัท บเีจ เอ็ม เอ็นจิเนยีริ ง จ่ากดั 264,650.00      ราคาต ่าสุด 15/2563 21/11/2562
569 จ้างบ่ารุงรักษาเครื องตรวจสมรรถภาพหวัใจ 18,700.00           18,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทเมดิทอป จ่ากดั 18,700.00       บริษัทเมดิทอป จ่ากดั 18,700.00       ราคาต ่าสุด Pบ6311003 20/11/2562
570 จ้างบ่ารุงรักษาเครื องตรวจคลื นไฟฟ้าสมอง 30,000.00           30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทเีอ็นเอส เมดิทรอนกิส์ จ่ากดั 30,000.00       บริษัท ทเีอ็นเอส เมดิทรอนกิส์ จ่ากดั 30,000.00       ราคาต ่าสุด Pบ6311004 20/11/2562
571 จ้างบ่ารุงรักษากรองน ่าบริสุทธิ์ 25,000.00           25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วอเทคอ จ่ากดั 25,000.00       บริษัท วอเทคอ จ่ากดั 25,000.00       ราคาต ่าสุด Pบ6311005 25/11/2562
572 จ้างปรับปรุงเทพื น คสล.อาคารพักแพทยห์ลังใหม่ 44 ยนูติ497,000.00         497,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปยิพรกอ่สร้าง 495,000.00      ร้านปยิพรกอ่สร้าง 495,000.00      ราคาต ่าสุด  12/2563 21/11/2562
573 เช่ารถยนต์เอกชน 2,800.00             2,800.00         เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธิกลุ 2,800.00         นายชยตุ ชุติมาธิกลุ 2,800.00         ราคาต ่าสุด 6310-336 8/11/2562
574 เช่ารถยนต์เอกชน 2,900.00             2,900.00         เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธิกลุ 2,900.00         นายชยตุ ชุติมาธิกลุ 2,900.00         ราคาต ่าสุด 6310-376 13/11/2562
575 เช่ารถยนต์เอกชน 2,900.00             2,900.00         เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธิกลุ 2,900.00         นายชยตุ ชุติมาธิกลุ 2,900.00         ราคาต ่าสุด 6311-382 14/11/2562
576 เช่ารถยนต์เอกชน 2,900.00             2,900.00         เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธิกลุ 2,900.00         นายชยตุ ชุติมาธิกลุ 2,900.00         ราคาต ่าสุด 6311-392 18/11/2562
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577 เช่ารถยนต์เอกชน 4,800.00             4,800.00         เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธิกลุ 4,800.00         นายชยตุ ชุติมาธิกลุ 4,800.00         ราคาต ่าสุด 6311-399 19/11/2562
578 เช่ารถยนต์เอกชน 2,600.00             2,600.00         เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธิกลุ 2,600.00         นายชยตุ ชุติมาธิกลุ 2,600.00         ราคาต ่าสุด 6311-409 21/11/2562
579 เช่ารถยนต์เอกชน 2,900.00             2,900.00         เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธิกลุ 2,900.00         นายชยตุ ชุติมาธิกลุ 2,900.00         ราคาต ่าสุด 6311-462 27/11/2562
580 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,000.00             4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกจิ 2 4,000.00         ร้านถาวรกจิ 2 4,000.00         ราคาต ่าสุด 6311-001 11/11/2562
581 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 11,000.00           11,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บเีฟิร์ส 11,000.00       หจก.บเีฟิร์ส 11,000.00       ราคาต ่าสุด 6311-002 15/11/2562
582 วัสดุส่านกังาน 79,452.00           79,452.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเปเปอร์มาร์ท 79,452.00       ร้านเปเปอร์มาร์ท 79,452.00       ราคาต ่าสุด 6311-012 11/11/2562
583 วัสดุส่านกังาน 69,800.00           69,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์นพริ นเทค 69,800.00       บ.โมเดอร์นพริ นเทค 69,800.00       ราคาต ่าสุด 6311-013 11/11/2562
584 วัสดุส่านกังาน 51,200.00           51,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์นพริ นเทค 51,200.00       บ.โมเดอร์นพริ นเทค 51,200.00       ราคาต ่าสุด 6311-014 12/11/2562
585 วัสดุส่านกังาน 7,800.00             7,800.00         เฉพาะเจาะจง หา้งนาฬิกาว่นตาศรีนคร 7,800.00         หา้งนาฬิกาว่นตาศรีนคร 7,800.00         ราคาต ่าสุด 6311-017 12/11/2562
586 วัสดุส่านกังาน 33,131.00           33,131.00       เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกจิ 2 33,131.00       ร้านถาวรกจิ 2 33,131.00       ราคาต ่าสุด 6311-018 12/11/2562
587 วัสดุส่านกังาน 72,230.00           72,230.00       เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกจิ 2 72,230.00       ร้านถาวรกจิ 2 72,230.00       ราคาต ่าสุด 6311-019 15/11/2562
588 วัสดุส่านกังาน 18,000.00           18,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์น พริ นเทค 18,000.00       บ.โมเดอร์น พริ นเทค 18,000.00       ราคาต ่าสุด 6311-035 25/11/2562
589 วัสดุส่านกังาน 33,200.00           33,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์น พริ นเทค 33,200.00       บ.โมเดอร์น พริ นเทค 33,200.00       ราคาต ่าสุด 6311-036 26/11/2562
590 วัสดุส่านกังาน 96,900.00           96,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.โตมี 96,900.00       บ.โตมี 96,900.00       ราคาต ่าสุด 6311-037 26/11/2562
591 วัสดุส่านกังาน 1,000.00             1,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บเีฟิร์ส 1,000.00         หจก.บเีฟิร์ส 1,000.00         ราคาต ่าสุด 6311-038 25/11/2562
592 อะไหล่คอมพิวเตอร์ 14,000.00           14,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.โตมี 14,000.00       บ.โตมี 14,000.00       ราคาต ่าสุด 6311-001 15/11/2562
593 วัสดุงานบา้นงานครัว 97,875.00           97,875.00       เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค 97,875.00       บ.แบล็ค แบค แพค 97,875.00       ราคาต ่าสุด 6311-003 5/11/2562
594 วัสดุงานบา้นงานครัว 23,100.00           23,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นซีซัพพลาย 23,100.00       ร้านเอ็นซีซัพพลาย 23,100.00       ราคาต ่าสุด 6311-008 12/11/2562
595 วัสดุงานบา้นงานครัว 7,014.00             7,014.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแต้เซ่งฮง 7,014.00         ร้านแต้เซ่งฮง 7,014.00         ราคาต ่าสุด 6311-009 12/11/2562
596 วัสดุงานบา้นงานครัว 20,000.00           20,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สกาย เมดไลน์ 20,000.00       หจก.สกาย เมดไลน์ 20,000.00       ราคาต ่าสุด 6311-010 12/11/2562
597 วัสดุงานบา้นงานครัว 9,400.00             9,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเฮง เฮง เฮง 9,400.00         ร้านเฮง เฮง เฮง 9,400.00         ราคาต ่าสุด 6311-011 12/11/2562
598 วัสดุงานบา้นงานครัว 64,870.00           64,870.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเฮง เฮง เฮง 64,870.00       ร้านเฮง เฮง เฮง 64,870.00       ราคาต ่าสุด 6311-012 15/11/2562
599 วัสดุงานบา้นงานครัว 43,875.00           43,875.00       เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค 43,875.00       บ.แบล็ค แบค แพค 43,875.00       ราคาต ่าสุด 6311-026 22/11/2562
600 วัสดุงานบา้นงานครัว 30,000.00           30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแต้เซ่งฮง 30,000.00       ร้านแต้เซ่งฮง 30,000.00       ราคาต ่าสุด 6311-027 22/11/2562
601 วัสดุงานบา้นงานครัว 9,501.60             9,501.60         เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์ 9,501.60         ร้านทวีวัฒน์ 9,501.60         ราคาต ่าสุด 6311-028 22/11/2562
602 วัสดุงานบา้นงานครัว 8,088.00             8,088.00         เฉพาะเจาะจง บ.ธนวัล เปเปอร์ 8,088.00         บ.ธนวัล เปเปอร์ 8,088.00         ราคาต ่าสุด 6311-029 22/11/2562
603 ครุภณัฑ์การแพทย์ 46,000.00           46,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเครื องเยน็สแตนเลส 46,000.00       ร้านรุ่งเรืองเครื องเยน็สแตนเลส   46,000.00       ราคาต ่าสุด PO63110001 4/11/2562
604 ครุภณัฑ์ส่านกังาน 12,900.00           12,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 12,900.00       ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 12,900.00       ราคาต ่าสุด PJ63110002 7/11/2562
605 ครุภณัฑ์ส่านกังาน 2,800.00             2,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 2,800.00         ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 2,800.00         ราคาต ่าสุด PJ63110003 7/11/2562
606 ครุภณัฑ์การแพทย์ 5,700.00             5,700.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็กซ์เปอร์ติสท ์โซลูชั น 5,700.00         บจก.เอ็กซ์เปอร์ติสท ์โซลูชั น 5,700.00         ราคาต ่าสุด Pณ63110007 14/11/2562
607 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 13,900.00           13,900.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ธงชัย ไอท ีช็อป 13,900.00       บจก.ธงชัย ไอท ีช็อป 13,900.00       ราคาต ่าสุด Pง63110008 14/11/2562
608 ครุภณัฑ์ส่านกังาน 12,850.00           12,850.00       เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชายเคหะภณัฑ์ 12,850.00       หสม.ทรงชายเคหะภณัฑ์ 12,850.00       ราคาต ่าสุด Pณ63110010 20/11/2562
609 ครุภณัฑ์ส่านกังาน 6,600.00             6,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 6,600.00         ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 6,600.00         ราคาต ่าสุด Pณ63110011 20/11/2562
610 ครุภณัฑ์ส่านกังาน 41,944.00           41,944.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ทศัพรซัพพลายและอิเล็กทรอนกิส์ 41,944.00       บจก.ทศัพรซัพพลายและอิเล็กทรอนกิส์ 41,944.00       ราคาต ่าสุด PJ63110012 20/11/2562
611 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 3,790.00             3,790.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บเีฟิร์สคอมพิวเตอร์ 3,790.00         หจก.บเีฟิร์สคอมพิวเตอร์ 3,790.00         ราคาต ่าสุด Pณ63110013 20/11/2562
612 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 2,990.00             2,990.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บเีฟิร์สคอมพิวเตอร์ 2,990.00         หจก.บเีฟิร์สคอมพิวเตอร์ 2,990.00         ราคาต ่าสุด Pณ63110014 20/11/2562
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613 ครุภณัฑ์ส่านกังาน 17,880.00           17,880.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ธงชัย ไอท ีช็อป 17,880.00       บจก.ธงชัย ไอท ีช็อป 17,880.00       ราคาต ่าสุด Pณ63110015 22/11/2562
614 ครุภณัฑ์การแพทย์ 99,510.00           99,510.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 99,510.00       บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 99,510.00       ราคาต ่าสุด PO63110016 26/11/2562
615 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 1,500.00             1,500.00         เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชายเคหะภณัฑ์ 1,500.00         หสม.ทรงชายเคหะภณัฑ์ 1,500.00         ราคาต ่าสุด Pณ63110017 26/11/2562
616 ครุภณัฑ์ส่านกังาน 77,972.00           77,972.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ทศัพรซัพพลายและอิเล็กทรอนกิส์ 77,972.00       บจก.ทศัพรซัพพลายและอิเล็กทรอนกิส์ 77,972.00       ราคาต ่าสุด PJ63110018 26/11/2562



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

1 ซ่อมเคร่ืองช่วย
หายใจชนิดควบคุม
ปริมาตรความดัน

35,890.00           28,770.00       เฉพาะเจาะจง บ. เกทเวย ์เฮลท์แคร์ จํากัด 35,890.00       บ. เกทเวย ์เฮลท์แคร์ จํากัด 35,890.00          ราคาตํ่าสุด P$63120039

2 ซ่อมเคร่ืองช่วย
หายใจชนิดควบคุม
ปริมาตร

41,500.00           41,500.00       เฉพาะเจาะจง บ. อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด 41,500.00       บ. อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด 41,500.00          ราคาตํ่าสุด P$63120040

3 ซ่อมเคร่ืองเจาะกระดูก 8,025.00            8,025.00         เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอเมนเทนแนนส์ จํากัด 8,025.00         บ. ไบโอเมนเทนแนนส์ จํากัด 8,025.00           ราคาตํ่าสุด P$63120041

4 จ้างลับคมกรรไกรตัด
ไหมสําหรับเคร่ืองมือ
ผ่าตัด

1,605.00            1,605.00         เฉพาะเจาะจง บ. โนวาเทค เฮลธแ์คร์ จํากัด 1,605.00         บ. โนวาเทค เฮลธแ์คร์ จํากัด 1,605.00           ราคาตํ่าสุด P$63120042

5 BATTERY PACK LI-
ION               

71,000.00           71,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด 71,000.00       บ.อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด 71,000.00          ราคาตํ่าสุด P$63120021

6 แผ่นอ่านแบบ
อลูมิเนียม

3,000.00            3,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ 
จํากัด

3,000.00         บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ 
จํากัด

3,000.00           ราคาตํ่าสุด P$63120022

7 สายพาน 3 ดาว 535.00               535.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจยนต์ 535.00           ร้านพินิจยนต์ 535.00              ราคาตํ่าสุด P$63120023
8 Adult Finger Clip Se

nsor     
4,900.00            4,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม แอล เทคโนโลย ีจํากัด 4,900.00         บ.เอ็ม แอล เทคโนโลย ีจํากัด 4,900.00           ราคาตํ่าสุด P$63120024

9 Skin Tempperature 
probe   

10,000.00           10,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอิร์ธไลน์ จํากัด 10,000.00       บ.เอิร์ธไลน์ จํากัด 10,000.00          ราคาตํ่าสุด P$63120025

10 Sp02 Adult Soft Tip
 sensor 3.0m

13,400.00           13,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ 
จํากัด

13,400.00       บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ 
จํากัด

13,400.00          ราคาตํ่าสุด P$63120026

11 หัวเสียบไปป์ไลน์
ออกซิเจน

98,756.00           98,756.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอสพี เมดิคัล ซิสเต็ม 
เซอร์วสิ จํากัด

98,756.00       บ.เอสพี เมดิคัล ซิสเต็ม 
เซอร์วสิ จํากัด

98,756.00          ราคาตํ่าสุด P$63120027

12 จ้างบํารุงรักษา
เคร่ืองตรวจสภาพปอด

3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอราวณั จํากัด 3,000.00 บ.เอราวณั 3,000.00 ราคาตํ่าสุด Pบ6312006

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
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วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
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13 เช่าระบบจัดเก็บและ
รับ-ส่งข้อมูลทาง
การแพทยพ์ร้อมการ
จัดการข้อมูลทางด้าน
รังสีวทิยา (PACS & 
RIS) จํานวน 1 ชุด

2,976,000.00       2,976,000.00   bidding บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จํากัด 2,976,000.00   บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จํากัด 2,976,000.00      ราคาตํ่าสุด 2/2563

14 สอบเทียบและ
บํารุงรักษาเคร่ืองเขยา่
เลือด

18,725.00           18,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีนีอุสคาบีไ๋ทย
แลนด์ จํากัด

18,725.00       บริษัท เฟรซีนีอุสคาบีไ๋ทย
แลนด์ จํากัด

18,725.00          ราคาตํ่าสุด Pข6312002

15 สอบเทียบและ
บํารุงรักษาเคร่ืองล้าง
อุปกรณ์

5,885.00            5,885.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด 5,885.00         บริษัท เมดิทอป จํากัด 5,885.00           ราคาตํ่าสุด Pข6312003

16 สอบเทียบและ
บํารุงรักษาเคร่ืองช่วย
หายใจชนิดควบคุม
ปริมาตร

55,640.00           55,640.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล จํากัด 55,640.00       บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล จํากัด 55,640.00          ราคาตํ่าสุด Pข6312004

17 สอบเทียบและ
บํารุงรักษาเคร่ืองช่วย
หายใจVela และAvea

55,000.00           55,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย ์เฮลสแคร์ 
จํากัด

55,000.00       บริษัท เกทเวย ์เฮลสแคร์ 
จํากัด

55,000.00          ราคาตํ่าสุด Pข6312005

18 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,370.00                97,370.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 97,370.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 97,370.00              ราคาตํ่าสุด PG63120231

19 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 61,905.00                61,905.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จาํกัด 61,905.00           บริษทั เจ เอส วิชัน่ จาํกัด 61,905.00              ราคาตํ่าสุด PG63120232

20 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 41,088.00                41,088.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 41,088.00           บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 41,088.00              ราคาตํ่าสุด PG63120233

21 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 99,000.00                99,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จาํกัด 99,000.00           บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จาํกัด 99,000.00              ราคาตํ่าสุด PG63120234

22 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 12,000.00                12,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั รีนอลพลัส จาํกัด 12,000.00           บริษทั รีนอลพลัส จาํกัด 12,000.00              ราคาตํ่าสุด PG63120235

23 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 93,518.00                93,518.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 93,518.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 93,518.00              ราคาตํ่าสุด PG63120236
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24 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 80,506.80                80,506.80           เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จาํกัด 80,506.80           บริษทั เมดดิโนวา จาํกัด 80,506.80              ราคาตํ่าสุด PG63120237

25 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 36,800.00                36,800.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั สเตอลีน จาํกัด 36,800.00           บริษทั สเตอลีน จาํกัด 36,800.00              ราคาตํ่าสุด PG63120238

26 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 8,400.00                 8,400.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จาํกัด 8,400.00             บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จาํกัด 8,400.00                ราคาตํ่าสุด PG63120239

27 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 10,571.60                10,571.60           เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 10,571.60           บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 10,571.60              ราคาตํ่าสุด PG63120240

28 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 54,570.00                54,570.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 54,570.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 54,570.00              ราคาตํ่าสุด PG63120241

29 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 90,000.00                90,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จาํกัด 90,000.00           บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จาํกัด 90,000.00              ราคาตํ่าสุด PG63120242

30 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 99,510.00                99,510.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จาํกัด 99,510.00           บริษทั เมดดิโนวา จาํกัด 99,510.00              ราคาตํ่าสุด PG63120243

31 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 83,600.00                83,600.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จาํกัด 83,600.00           บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จาํกัด 83,600.00              ราคาตํ่าสุด PG63120244

32 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 31,030.00                31,030.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 31,030.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 31,030.00              ราคาตํ่าสุด PG63120245

33 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 73,830.00                73,830.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 73,830.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 73,830.00              ราคาตํ่าสุด PG63120246

34 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 95,000.00                95,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกัด 95,000.00           บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกัด 95,000.00              ราคาตํ่าสุด PG63120247

35 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 93,210.00                93,210.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จาํกัด 93,210.00           บริษทั ทริมเมอร์ จาํกัด 93,210.00              ราคาตํ่าสุด PG63120248

36 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 74,330.00                74,330.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จาํกัด 74,330.00           บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จาํกัด 74,330.00              ราคาตํ่าสุด PG63120249

37 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 24,075.00                24,075.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกัด สกายเมดไลน์ 24,075.00           หา้งหุน้ส่วนจาํกัด สกายเมดไลน์ 24,075.00              ราคาตํ่าสุด PG63120250

38 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 16,692.00                16,692.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 16,692.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 16,692.00              ราคาตํ่าสุด PG63120251

39 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 5,460.00                 5,460.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จาํกัด 5,460.00             บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จาํกัด 5,460.00                ราคาตํ่าสุด PG63120252

40 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,370.00                97,370.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 97,370.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 97,370.00              ราคาตํ่าสุด PG63120253

41 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 56,517.00                56,517.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จาํกัด 56,517.00           บริษทั เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จาํกัด 56,517.00              ราคาตํ่าสุด PG63120254

42 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 15,504.00                15,504.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จาํกัด (มหาชน) 15,504.00           บริษทั เทคโนเมดิคัล จาํกัด (มหาชน) 15,504.00              ราคาตํ่าสุด PG63120255

43 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 27,312.50                27,312.50           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 27,312.50           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 27,312.50              ราคาตํ่าสุด PG63120256

44 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 37,840.00                37,840.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จาํกัด 37,840.00           บริษทั ทริมเมอร์ จาํกัด 37,840.00              ราคาตํ่าสุด PG63120257

45 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 99,000.00                99,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จาํกัด 99,000.00           บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จาํกัด 99,000.00              ราคาตํ่าสุด PG63120258

46 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 89,796.54                89,796.54           เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 89,796.54           บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 89,796.54              ราคาตํ่าสุด PG63120259

47 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 54,570.00                54,570.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 54,570.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 54,570.00              ราคาตํ่าสุด PG63120260

48 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 87,200.00                87,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั สเตอลีน จาํกัด 87,200.00           บริษทั สเตอลีน จาํกัด 87,200.00              ราคาตํ่าสุด PG63120261

49 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,070.40                97,070.40           เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 97,070.40           บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 97,070.40              ราคาตํ่าสุด PG63120262

50 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 90,000.00                90,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จาํกัด 90,000.00           บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จาํกัด 90,000.00              ราคาตํ่าสุด PG63120263
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51 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 17,548.00                17,548.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 17,548.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 17,548.00              ราคาตํ่าสุด PG63120264

52 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 20,009.00                20,009.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 20,009.00           บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 20,009.00              ราคาตํ่าสุด PG63120265

53 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 70,000.00                70,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จาํกัด 70,000.00           บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จาํกัด 70,000.00              ราคาตํ่าสุด PG63120266

54 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,370.00                97,370.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 97,370.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 97,370.00              ราคาตํ่าสุด PG63120267

55 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 91,485.00                91,485.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จาํกัด 91,485.00           บริษทั เจ เอส วิชัน่ จาํกัด 91,485.00              ราคาตํ่าสุด PG63120268

56 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 86,400.00                86,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จาํกัด 86,400.00           บริษทั ไทยก๊อส จาํกัด 86,400.00              ราคาตํ่าสุด PG63120269

57 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 85,600.00                85,600.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 85,600.00           บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 85,600.00              ราคาตํ่าสุด PG63120270

58 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 6,200.00                 6,200.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จาํกัด 6,200.00             บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จาํกัด 6,200.00                ราคาตํ่าสุด PG63120271

59 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 53,928.00                53,928.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 53,928.00           บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 53,928.00              ราคาตํ่าสุด PG63120272

60 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 93,518.00                93,518.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 93,518.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 93,518.00              ราคาตํ่าสุด PG63120273

61 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 12,800.00                12,800.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิคอลแคร์ จาํกัด 12,800.00           บริษทั เมดิคอลแคร์ จาํกัด 12,800.00              ราคาตํ่าสุด PG63120274

62 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 68,400.00                68,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จาํกัด (มหาชน) 68,400.00           บริษทั เทคโนเมดิคัล จาํกัด (มหาชน) 68,400.00              ราคาตํ่าสุด PG63120275

63 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 36,380.00                36,380.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 36,380.00           บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 36,380.00              ราคาตํ่าสุด PG63120276

64 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 13,600.00                13,600.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 13,600.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 13,600.00              ราคาตํ่าสุด PG63120277

65 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 92,880.00                92,880.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จาํกัด 92,880.00           บริษทั ไทยก๊อส จาํกัด 92,880.00              ราคาตํ่าสุด PG63120278

66 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 99,638.40                99,638.40           เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 99,638.40           บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 99,638.40              ราคาตํ่าสุด PG63120279

67 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 71,155.00                71,155.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกัด 71,155.00           บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกัด 71,155.00              ราคาตํ่าสุด PG63120280

68 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 14,980.00                14,980.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 14,980.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 14,980.00              ราคาตํ่าสุด PG63120281

69 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 85,921.00                85,921.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 85,921.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 85,921.00              ราคาตํ่าสุด PG63120282

70 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 41,000.00                41,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จาํกัด 41,000.00           บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จาํกัด 41,000.00              ราคาตํ่าสุด PG63120283

71 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 35,000.00                35,000.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกัด ภาสิน 35,000.00           หา้งหุน้ส่วนจาํกัด ภาสิน 35,000.00              ราคาตํ่าสุด PG63120284

72 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,500.00                97,500.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจาํกัด วากัส เมดิเซีย 97,500.00           หา้งหุน้ส่วนจาํกัด วากัส เมดิเซีย 97,500.00              ราคาตํ่าสุด PG63120285

73 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 9,900.00                 9,900.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโร เมด จาํกัด 9,900.00             บริษทั สไปโร เมด จาํกัด 9,900.00                ราคาตํ่าสุด PG63120286

74 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 16,800.00                16,800.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จาํกัด 16,800.00           บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จาํกัด 16,800.00              ราคาตํ่าสุด PG63120287

75 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 15,090.00                15,090.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เซลกิ จาํกัด 15,090.00           บริษทั เซลกิ จาํกัด 15,090.00              ราคาตํ่าสุด PG63120288

76 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 22,500.00                22,500.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัชชนม์ จาํกัด 22,500.00           บริษทั ณัชชนม์ จาํกัด 22,500.00              ราคาตํ่าสุด PG63120289

77 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 11,770.00                11,770.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 11,770.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 11,770.00              ราคาตํ่าสุด PG63120290



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

78 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 13,587.00                13,587.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย จาํกัด 13,587.00           บริษทั พี.พ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย จาํกัด 13,587.00              ราคาตํ่าสุด PG63120291

79 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 16,264.00                16,264.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จาํกัด 16,264.00           บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จาํกัด 16,264.00              ราคาตํ่าสุด PG63120292

80 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 83,674.00                83,674.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จาํกัด 83,674.00           บริษทั เมดดิโนวา จาํกัด 83,674.00              ราคาตํ่าสุด PG63120293

81 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 45,000.00                45,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จาํกัด 45,000.00           บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จาํกัด 45,000.00              ราคาตํ่าสุด PG63120294

82 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 24,000.00                24,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั มาร์ธา กรุ๊ป จาํกัด 24,000.00           บริษทั มาร์ธา กรุ๊ป จาํกัด 24,000.00              ราคาตํ่าสุด PG63120295

83 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 90,000.00                90,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 90,000.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 90,000.00              ราคาตํ่าสุด PG63120296

84 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 39,000.00                39,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จาํกัด 39,000.00           บริษทั ไทยก๊อส จาํกัด 39,000.00              ราคาตํ่าสุด PG63120297

85 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 21,357.20                21,357.20           เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 21,357.20           บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 21,357.20              ราคาตํ่าสุด PG63120298

86 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 72,525.00                72,525.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จาํกัด 72,525.00           บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จาํกัด 72,525.00              ราคาตํ่าสุด PG63120299

87 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 16,920.00                16,920.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จาํกัด 16,920.00           บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จาํกัด 16,920.00              ราคาตํ่าสุด PG63120300

88 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 67,348.15                67,348.15           เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จาํกัด 67,348.15           บริษทั เจ เอส วิชัน่ จาํกัด 67,348.15              ราคาตํ่าสุด PG63120301

89 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 87,825.60                87,825.60           เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิก้าแคร์ จาํกัด 87,825.60           บริษทั เมดิก้าแคร์ จาํกัด 87,825.60              ราคาตํ่าสุด PG63120302

90 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 22,000.00                22,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย จาํกัด 22,000.00           บริษทั พี.พ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย จาํกัด 22,000.00              ราคาตํ่าสุด PG63120303

91 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 12,000.00                12,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จาํกัด 12,000.00           บริษทั ยูนิเมด จาํกัด 12,000.00              ราคาตํ่าสุด PG63120304

92 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 24,075.00                24,075.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 24,075.00           บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 24,075.00              ราคาตํ่าสุด PG63120305

93 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 7,597.20                 7,597.20             เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 7,597.20             บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 7,597.20                ราคาตํ่าสุด PG63120306

94 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 74,472.00                74,472.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 74,472.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 74,472.00              ราคาตํ่าสุด PG63120307

95 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 81,200.00                81,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จาํกัด 81,200.00           บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จาํกัด 81,200.00              ราคาตํ่าสุด PG63120308

96 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 45,750.00                45,750.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จาํกัด 45,750.00           บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จาํกัด 45,750.00              ราคาตํ่าสุด PG63120309

97 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 60,437.50                60,437.50           เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จาํกัด 60,437.50           บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จาํกัด 60,437.50              ราคาตํ่าสุด PG63120310

98 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 82,540.00                82,540.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จาํกัด 82,540.00           บริษทั เจ เอส วิชัน่ จาํกัด 82,540.00              ราคาตํ่าสุด PG63120311

99 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 25,680.00                25,680.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 25,680.00           บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 25,680.00              ราคาตํ่าสุด PG63120312

100 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 49,434.00                49,434.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 49,434.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 49,434.00              ราคาตํ่าสุด PG63120313

101 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 94,502.40                94,502.40           เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 94,502.40           บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 94,502.40              ราคาตํ่าสุด PG63120314

102 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 7,900.00                 7,900.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จาํกัด 7,900.00             บริษทั ยูนิเมด จาํกัด 7,900.00                ราคาตํ่าสุด PG63120315

103 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 10,465.00                10,465.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จาํกัด 10,465.00           บริษทั แมคคา โปรดักชัน่ จาํกัด 10,465.00              ราคาตํ่าสุด PG63120316

104 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 88,435.50                88,435.50           เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 88,435.50           บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 88,435.50              ราคาตํ่าสุด PG63120317



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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จ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

105 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 89,452.00                89,452.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 89,452.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 89,452.00              ราคาตํ่าสุด PG63120318

106 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 25,680.00                25,680.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 25,680.00           บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 25,680.00              ราคาตํ่าสุด PG63120319

107 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 33,750.00                33,750.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จาํกัด 33,750.00           บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จาํกัด 33,750.00              ราคาตํ่าสุด PG63120320

108 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 95,187.20                95,187.20           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 95,187.20           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 95,187.20              ราคาตํ่าสุด PG63120321

109 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 97,070.40                97,070.40           เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 97,070.40           บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 97,070.40              ราคาตํ่าสุด PG63120322

110 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 20,900.00                20,900.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จาํกัด 20,900.00           บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จาํกัด 20,900.00              ราคาตํ่าสุด PG63120323

111 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 34,561.00                34,561.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จาํกัด 34,561.00           บริษทั เจ เอส วิชัน่ จาํกัด 34,561.00              ราคาตํ่าสุด PG63120324

112 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 17,400.00                17,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จาํกัด 17,400.00           บริษทั อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จาํกัด 17,400.00              ราคาตํ่าสุด PG63120325

113 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 28,462.00                28,462.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 28,462.00           บริษทั ดีเคเอสเอช จาํกัด 28,462.00              ราคาตํ่าสุด PG63120326

114 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 92,448.00                92,448.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกัด 92,448.00           บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จาํกัด 92,448.00              ราคาตํ่าสุด PG63120327

115 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 88,500.00                88,500.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ไตรสตาร์ เทรดด้ิง จาํกัด 88,500.00           บริษทั ไตรสตาร์ เทรดด้ิง จาํกัด 88,500.00              ราคาตํ่าสุด PG63120328

116 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 8,000.00                 8,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จาํกัด 8,000.00             บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จาํกัด 8,000.00                ราคาตํ่าสุด PG63120329

117 วัสดุทางการแพทย์
 (ห้องคลอด)

54,500.00 54,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จํากดั 54,500.00 บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จํากดั 54,500.00 ราคาตํ่าสุด

PF63120057
118 วัสดุทางการแพทย์

 (วิสัญญ)ี
40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จํากดั 40,000.00 บริษัท เรียลเมด จํากดั 40,000.00 ราคาตํ่าสุด

PF63120058
119 วัสดุทางการแพทย์

 (วิสัญญ)ี
9,999.15 9,999.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั9,999.15 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั9,999.15 ราคาตํ่าสุด

PF63120059
120 วัสดุทางการแพทย์

 (วิสัญญ)ี
94,160.00 282,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั282,480.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั282,480.00 ราคาตํ่าสุด

PF63120068



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
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รายชือ่ผู้เสนอราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
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จ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

121 วัสดุทางการแพทย์
 (ไตเทียม)

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากดั 34,000.00 บริษัท เมดิทอป จํากดั 34,000.00 ราคาตํ่าสุด

PF63120055
122 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

ทั่วไป
18,000.00        18,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จํากดั18,000.00    บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จํากดั 18,000.00       ราคาตํ่าสุด PF63120052

123 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ทั่วไป

6,420.00         6,420.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั
6,420.00      

บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั
6,420.00         

ราคาตํ่าสุด PF63120054

124 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ทั่วไป

99,863.10        99,863.10     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู สตรองค์ จํากดั 99,863.10    บริษัท ทรู สตรองค์ จํากดั 99,863.10       ราคาตํ่าสุด PF63120056

125 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ทั่วไป

36,000.00        36,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากดั 36,000.00    บริษัท ไบโอคอททอน จํากดั 36,000.00       ราคาตํ่าสุด PF63120061

126 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ทั่วไป

33,000.00        33,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากดั 33,000.00    บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากดั 33,000.00       ราคาตํ่าสุด PF63120062

127 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ทั่วไป

18,000.00        18,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จํากดั18,000.00    บริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จํากดั 18,000.00       ราคาตํ่าสุด PF63120067

128 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ทั่วไป

10,570.00        10,570.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ จํากดั 10,570.00    บริษัท แล็บมาสเตอร์ จํากดั 10,570.00       ราคาตํ่าสุด PF63120069

129 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ทั่วไป

4,059.58         4,059.58      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั4,059.58      บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั4,059.58         ราคาตํ่าสุด PF63120070

130 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ทั่วไป

15,000.00        15,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จํากดั 15,000.00    บริษัท เรียลเมด จํากดั 15,000.00       ราคาตํ่าสุด PF63120071

131 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ทั่วไป

70,878.00        70,878.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย ์เฮลท์แคร์ จํากดั70,878.00    บริษัท เกทเวย ์เฮลท์แคร์ จํากดั 70,878.00       ราคาตํ่าสุด PF63120072



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
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วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

132 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
เฝือก

39,381.35        39,381.35     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั39,381.35    บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั39,381.35       ราคาตํ่าสุด PF63120053

133 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
เฝือก

17,655.00        17,655.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั17,655.00    บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั17,655.00       ราคาตํ่าสุด PF63120063

134 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
เฝือก

6,933.60         6,933.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั6,933.60      บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั6,933.60         ราคาตํ่าสุด PF63120064

135 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
เฝือก

49,100.00        49,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟาดรักส์ จํากดั 49,100.00    บริษัท เซฟฟาดรักส์ จํากดั 49,100.00       ราคาตํ่าสุด PF63120065

136 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
เฝือก

3,000.00         3,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากดั 3,000.00      บริษัท ไบโอคอททอน จํากดั 3,000.00         ราคาตํ่าสุด PF63120066

137 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
เฝือก

7,436.50         7,436.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั7,436.50      บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากดั7,436.50         ราคาตํ่าสุด PF63120073

138 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
สวนหัวใจ

3,602,000.00    
8,225,000.00

E-Bidding บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จํากดั
8,225,000.00

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จํากดั
8,100,000.00   

ราคาตํ่าสุด Pพ63120012

139
วัสดทุางการแพทย์ OR 14980 14,980.00           

เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด
11,250.00           

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด
14980  ราคาต่ าสุด PN63120243

140 วัสดทุางการแพทย์ OR 96,300.00                96,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จาํกัด 96,300.00 บ.ฟาโวริกา จาํกัด 96,300.00  ราคาต่ าสุด PN63120244

141
วัสดทุางการแพทย์ OR 96,300.00                

96,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จาํกัด 96,300.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จาํกัด 96,300.00  ราคาต่ าสุด PN63120245

142
วัสดทุางการแพทย์ OR 53,500.00                

53,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟคิเฮลธ์แคร์ ไทยแลนด์ 
จาํกัด 53,500.00

บ.แปซิฟคิเฮลธ์แคร์ ไทยแลนด์ 
จาํกัด 53,500.00  ราคาต่ าสุด PN63120246

143 วัสดทุางการแพทย์ OR 11,000.00                11,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยูนิเทรด จาํกัด 11,000.00 บ.บางกอกยูนิเทรด จาํกัด 11,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120247

144 วัสดทุางการแพทย์ OR 87,500.00                87,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จาํกัด 87,500.00 บ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จาํกัด 87,500.00  ราคาต่ าสุด PN63120248

145
วัสดทุางการแพทย์ OR 57,780.00                

57,780.00           เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จาํกัด 57,780.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จาํกัด 57,780.00  ราคาต่ าสุด PN63120249

146
วัสดทุางการแพทย์ OR 98,440.00                98,440.00           

เฉพาะเจาะจง
บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด

98,440.00
บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด

98,440.00  ราคาต่ าสุด PN63120250
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147
วัสดทุางการแพทย์ OR 70,000.00                

70,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จาํกัด 70,000.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จาํกัด 70,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120251

148 วัสดทุางการแพทย์ OR 450,000.00              450,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จาํกัด 450,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จาํกัด 450,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120252

149 วัสดทุางการแพทย์ OR 65,600.00                65,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จาํกัด 65,600.00 บ.ซันเมดิเทค จาํกัด 65,600.00  ราคาต่ าสุด PN63120253

150 วัสดทุางการแพทย์ OR 15,515.00                15,515.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จาํกัด 15,515.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จาํกัด 15,515.00  ราคาต่ าสุด PN63120254

151 วัสดทุางการแพทย์ OR 93,090.00                93,090.00           เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จาํกัด 93,090.00 บ.ฟาโวริกา จาํกัด 93,090.00  ราคาต่ าสุด PN63120255

152
วัสดทุางการแพทย์ OR 97,990.60                

97,990.60           เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ(ประเทศ
ไทย) จาํกัด 97,990.60

บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ(ประเทศ
ไทย) จาํกัด 97,990.60  ราคาต่ าสุด PN63120256

153 วัสดทุางการแพทย์ OR 58,900.00                58,900.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จาํกัด 58,900.00 บ.ซันเมดิเทค จาํกัด 58,900.00  ราคาต่ าสุด PN63120257

154 วัสดทุางการแพทย์ OR 64,200.00                64,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม.ดี.ซี (ประเทศไทย) จาํกัด 64,200.00 บ.เอ็ม.ดี.ซี (ประเทศไทย) จาํกัด 64,200.00  ราคาต่ าสุด PN63120258

155 วัสดทุางการแพทย์ OR 93,090.00                93,090.00           เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จาํกัด 93,090.00 บ.ฟาโวริกา จาํกัด 93,090.00  ราคาต่ าสุด PN63120259

156
วัสดทุางการแพทย์ OR 67,078.30                

67,078.30           เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ(ประเทศ
ไทย) จาํกัด 67,078.30

บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ(ประเทศ
ไทย) จาํกัด 67,078.30  ราคาต่ าสุด PN63120260

157
วัสดทุางการแพทย์ OR 89,880.00                

89,880.00           เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จาํกัด 89,880.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จาํกัด 89,880.00  ราคาต่ าสุด PN63120261

158 วัสดทุางการแพทย์ OR 60,000.00                60,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จาํกัด 60,000.00 บ.ออโธพเีซีย จาํกัด 60,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120262

159 วัสดทุางการแพทย์ OR 39,000.00                39,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จาํกัด 39,000.00 บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จาํกัด 39,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120263

160
วัสดทุางการแพทย์ OR 95,740.00                

95,740.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด
95,740.00

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด
95,740.00  ราคาต่ าสุด PN63120264

161
วัสดทุางการแพทย์ OR 62,400.00                

62,400.00           เฉพาะเจาะจง บ.ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย 
จาํกัด 62,400.00

บ.ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย 
จาํกัด 62,400.00  ราคาต่ าสุด PN63120265

162 วัสดทุางการแพทย์ OR 64,200.00                64,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จาํกัด 64,200.00 บ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จาํกัด 64,200.00  ราคาต่ าสุด PN63120266

163
วัสดทุางการแพทย์ OR 97,370.00                

97,370.00           เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จาํกัด 97,370.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จาํกัด 97,370.00  ราคาต่ าสุด PN63120267

164
วัสดทุางการแพทย์ OR 82,800.00                

82,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย 
จาํกัด 82,800.00

บ.ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย 
จาํกัด 82,800.00  ราคาต่ าสุด PN63120268

165
วัสดทุางการแพทย์ OR 99,510.00                

99,510.00           เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จาํกัด 99,510.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จาํกัด 99,510.00  ราคาต่ าสุด PN63120269

166
วัสดทุางการแพทย์ OR 45,000.00                

45,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด
45,000.00

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด
45,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120270

167 วัสดทุางการแพทย์ OR 99,820.30                99,820.30           เฉพาะเจาะจง บ.101 เมดแิคร์ จ ากดั 99,820.30 บ.101เมดแิคร์ จ ากดั 99,820.30  ราคาต่ าสุด PN63120271
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168 วัสดทุางการแพทย์ OR 68,000.00                68,000.00           เฉพาะเจาะจง บ. ทริมเมอร์ จ ากดั 68,000.00 บ. ทริมเมอร์ จ ากดั 68,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120272

169 วัสดทุางการแพทย์ OR 21,250.00                21,250.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จ ากดั 21,250.00 บ.ไบโอคอททอน จ ากดั 21,250.00  ราคาต่ าสุด PN63120273

170 วัสดทุางการแพทย์ OR 97,905.00                97,905.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 97,905.00 บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 97,905.00  ราคาต่ าสุด PN63120274

171

วัสดทุางการแพทย์ OR 87,000.00                87,000.00           

เฉพาะเจาะจง บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 87,000.00

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 87,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120275

172

วัสดทุางการแพทย์ OR 96,300.00                96,300.00           

เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 96,300.00

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 96,300.00  ราคาต่ าสุด PN63120276

173 วัสดทุางการแพทย์ OR 21,600.00                21,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซมัมทิ เฮลทแ์คร์ จ ากดั 21,600.00 บ.ซมัมทิ เฮลทแ์คร์ จ ากดั 21,600.00  ราคาต่ าสุด PN63120277

174 วัสดทุางการแพทย์ OR 82,497.00                82,497.00           เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากดั 82,497.00 บ.ฟาโวริกา จ ากดั 82,497.00  ราคาต่ าสุด PN63120278

175 วัสดทุางการแพทย์ OR 96,300.00                96,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 96,300.00 บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 96,300.00  ราคาต่ าสุด PN63120279

176

วัสดทุางการแพทย์ OR 82,925.00                

82,925.00           เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 82,925.00

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 82,925.00  ราคาต่ าสุด PN63120280

177 วัสดทุางการแพทย์ OR 62,060.00                62,060.00           เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากดั 62,060.00 บ.ฟาโวริกา จ ากดั 62,060.00  ราคาต่ าสุด PN63120281

178 วัสดทุางการแพทย์ OR 72,000.00                72,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ยูนเิทค เฮลทแ์คร์ จ ากดั 72,000.00 บ.ยูนเิทค เฮลทแ์คร์ จ ากดั 72,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120282

179 วัสดทุางการแพทย์ OR 83,000.00                83,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 83,000.00 บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 83,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120283

180 วัสดทุางการแพทย์ OR 33,500.00                33,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 33,500.00 บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 33,500.00  ราคาต่ าสุด PN63120284

181 วัสดทุางการแพทย์ OR 28,800.00                28,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.ยูนเิทค เฮลทแ์คร์ จ ากดั 28,800.00 บ.ยูนเิทค เฮลทแ์คร์ จ ากดั 28,800.00  ราคาต่ าสุด PN63120285

182 วัสดทุางการแพทย์ OR 91,815.00                91,815.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอ๊ส จ ากดั 91,815.00 บ.ไทยกอ๊ส จ ากดั 91,815.00  ราคาต่ าสุด PN63120286

183

วัสดทุางการแพทย์ OR 75,430.00                

75,430.00           เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดคิลั จ ากดั (มหาชน)

75,430.00

บ.เทคโนเมดคิลั จ ากดั (มหาชน)

75,430.00  ราคาต่ าสุด PN63120287

184

วัสดทุางการแพทย์ OR 89,880.00                

89,880.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 89,880.00

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 89,880.00  ราคาต่ าสุด PN63120288

185

วัสดทุางการแพทย์ OR 80,250.00                

80,250.00           เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 80,250.00

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 80,250.00  ราคาต่ าสุด PN63120289

186 วัสดทุางการแพทย์ OR 53,250.00                53,250.00           เฉพาะเจาะจง บ.วไีอโอ กรุ๊ป จ ากดั 53,250.00 บ.วไีอโอ กรุ๊ป จ ากดั 53,250.00  ราคาต่ าสุด PN63120290

187 วัสดทุางการแพทย์ OR 57,640.00                57,640.00           เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 57,640.00 บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 57,640.00  ราคาต่ าสุด PN63120291

188 วัสดทุางการแพทย์ OR 86,500.00                86,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 86,500.00 บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 86,500.00  ราคาต่ าสุด PN63120292
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189

วัสดทุางการแพทย์ OR 65,000.00                

65,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 65,000.00

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 65,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120293

190

วัสดทุางการแพทย์ OR 98,800.00                

98,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดคิลั จ ากดั (มหาชน)

98,800.00

บ.เทคโนเมดคิลั จ ากดั (มหาชน)

98,800.00  ราคาต่ าสุด PN63120294

191

วัสดทุางการแพทย์ OR 84,000.00                

84,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ฟวิเจอร์ เมดคิอล ซพัพลาย 

จ ากดั 84,000.00

บ.ฟวิเจอร์ เมดคิอล ซพัพลาย 

จ ากดั 84,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120295

192 วัสดทุางการแพทย์ OR 77,000.00                77,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 77,000.00 บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 77,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120296

193 วัสดทุางการแพทย์ OR 63,800.00                63,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 63,800.00 บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 63,800.00  ราคาต่ าสุด PN63120297

194

วัสดทุางการแพทย์ OR 81,320.00                81,320.00           

เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 81,320.00

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 81,320.00  ราคาต่ าสุด PN63120298

195 วัสดทุางการแพทย์ OR 41,730.00                41,730.00           เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากดั 41,730.00 บ.ฟาโวริกา จ ากดั 41,730.00  ราคาต่ าสุด PN63120299

196 วัสดทุางการแพทย์ OR 76,000.00                76,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ออมนเิมด จ ากดั 76,000.00 บ.ออมนเิมด จ ากดั 76,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120300

197

วัสดทุางการแพทย์ OR 74,900.00                74,900.00           

เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 74,900.00

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 74,900.00  ราคาต่ าสุด PN63120301

198

วัสดทุางการแพทย์ OR 87,000.00                87,000.00           

เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเมดคิอลนอร์ทอสีต ์จ ากดั

87,000.00

บ.ไทยเมดคิอลนอร์ทอสีต ์จ ากดั

87,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120302

199 วัสดทุางการแพทย์ OR 39,000.00                39,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เมดทิอป จ ากดั 39,000.00 บ. เมดทิอป จ ากดั 39,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120303

200 วัสดทุางการแพทย์ OR 28,900.00                28,900.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 28,900.00 บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 28,900.00  ราคาต่ าสุด PN63120304

201

วัสดทุางการแพทย์ OR 40,000.00                40,000.00           เฉพาะเจาะจง

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 40,000.00

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 40,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120305

202

วัสดทุางการแพทย์ OR 72,760.00                72,760.00           เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 72,760.00

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 72,760.00  ราคาต่ าสุด PN63120306

203

วัสดทุางการแพทย์ OR 58,000.00                58,000.00           เฉพาะเจาะจง

บ.ไทยเมดคิอลนอร์ทอสีต ์จ ากดั

58,000.00

บ.ไทยเมดคิอลนอร์ทอสีต ์จ ากดั

58,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120307

204 วัสดทุางการแพทย์ OR 58,768.68                58,768.68           เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากดั 58,768.68 บ.ฟาโวริกา จ ากดั 58,768.68  ราคาต่ าสุด PN63120308

205 วัสดทุางการแพทย์ OR 6,000.00                 6,000.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเพยีวดไีวซ ์จ ากดั 6,000.00 บ.ไทยเพยีวดไีวซ ์จ ากดั 6,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120309
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206

วัสดทุางการแพทย์ OR 54,000.00                54,000.00           เฉพาะเจาะจง

บ.ไทยเมดคิอลนอร์ทอสีต ์จ ากดั

54,000.00

บ.ไทยเมดคิอลนอร์ทอสีต ์จ ากดั

54,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120310

207 วัสดทุางการแพทย์ OR 98,440.00                98,440.00           เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากดั 98,440.00 บ.ฟาโวริกา จ ากดั 98,440.00  ราคาต่ าสุด PN63120311

208

วัสดทุางการแพทย์ OR 96,300.00                96,300.00           เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 96,300.00

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 96,300.00  ราคาต่ าสุด PN63120312

209

วัสดทุางการแพทย์ OR 98,440.00                98,440.00           เฉพาะเจาะจง

บ.บอสตัน ไซเอนทฟิคิ(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 98,440.00

บ.บอสตัน ไซเอนทฟิคิ(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 98,440.00  ราคาต่ าสุด PN63120313

210

วัสดทุางการแพทย์ OR 99,700.00                99,700.00           

เฉพาะเจาะจง บ.โอลมิปสั (ประเทศไทย) จ ากดั

99,700.00

บ.โอลมิปสั(ประเทศไทย)จ ากดั

99,700.00  ราคาต่ าสุด PN63120314

211

วัสดทุางการแพทย์ OR 54,000.00                54,000.00           

เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเมดคิอลนอร์ทอสีต ์จ ากดั

54,000.00

บ.ไทยเมดคิอลนอร์ทอสีต ์จ ากดั

54,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120315

212

วัสดทุางการแพทย์ OR 76,505.00                76,505.00           

เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 76,505.00

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 76,505.00  ราคาต่ าสุด PN63120316

213

วัสดทุางการแพทย์ OR 39,600.00                39,600.00           

เฉพาะเจาะจง บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 39,600.00

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 39,600.00  ราคาต่ าสุด PN63120317

214 วัสดทุางการแพทย์ OR 72,800.00                72,800.00           เฉพาะเจาะจง บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากดั 72,800.00 บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากดั 72,800.00  ราคาต่ าสุด PN63120318

215 วัสดทุางการแพทย์ OR 87,216.00                87,216.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 87,216.00 บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 87,216.00  ราคาต่ าสุด PN63120319

216 วัสดทุางการแพทย์ OR 75,320.00                75,320.00           เฉพาะเจาะจง  บ.สัปปายะ สยาม จ ากดั 75,320.00 บ.สัปปายะ สยาม จ ากดั 75,320.00  ราคาต่ าสุด PN63120320

217 วัสดทุางการแพทย์ OR 68,500.00                68,500.00           เฉพาะเจาะจง บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากดั 68,500.00 บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากดั 68,500.00  ราคาต่ าสุด PN63120321

218 วัสดทุางการแพทย์ OR 61,311.00                61,311.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 61,311.00 บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 61,311.00  ราคาต่ าสุด PN63120322

219

วัสดทุางการแพทย์ OR 70,000.00                70,000.00           เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 70,000.00

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 70,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120323

220 วัสดทุางการแพทย์ OR 89,600.00                89,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.แนชเชอเริลมเีดยี จ ากดั 89,600.00 บ.แนชเชอเริลมเีดยี จ ากดั 89,600.00  ราคาต่ าสุด PN63120324

221

วัสดทุางการแพทย์ OR 23,400.00                23,400.00           

เฉพาะเจาะจง บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 23,400.00

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 23,400.00  ราคาต่ าสุด PN63120325

222 วัสดทุางการแพทย์ OR 70,000.00                70,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากดั 70,000.00 บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากดั 70,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120326

223 วัสดทุางการแพทย์ OR 83,375.00                83,375.00           เฉพาะเจาะจง บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 83,375.00 บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 83,375.00  ราคาต่ าสุด PN63120327
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224

วัสดทุางการแพทย์ OR 80,250.00                80,250.00           

เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 80,250.00

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 80,250.00  ราคาต่ าสุด PN63120328

225 วัสดทุางการแพทย์ OR 6,000.00                 6,000.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไลออน อนิเตอร์เมด จ ากดั 6,000.00 บ.ไลออน อนิเตอร์เมด จ ากดั 6,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120329

226

วัสดทุางการแพทย์ OR 81,320.00                81,320.00           

เฉพาะเจาะจง บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 81,320.00

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 81,320.00  ราคาต่ าสุด PN63120330

227 วัสดทุางการแพทย์ OR 3,045,000.00           3,045,000.00       e-bidding บ.ฟาโวริกา จ ากดั 3,045,000.00 บ.ฟาโวริกา จ ากดั 3,045,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120331

228 วัสดทุางการแพทย์ OR 48,550.00                48,550.00           เฉพาะเจาะจง บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากดั 48,550.00 บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากดั 48,550.00  ราคาต่ าสุด PN63120332

229

วัสดทุางการแพทย์ OR 81,320.00                81,320.00           

เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 81,320.00

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 81,320.00  ราคาต่ าสุด PN63120333

230

วัสดทุางการแพทย์ OR 5,200.00                 5,200.00             

เฉพาะเจาะจง บ.ฟวิเจอร์ เมดคิอล ซพัพลาย 

จ ากดั 5,200.00

บ.ฟวิเจอร์ เมดคิอล ซพัพลาย 

จ ากดั 5,200.00  ราคาต่ าสุด PN63120334

231 วัสดทุางการแพทย์ OR 95,000.00                95,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลว ีเมดคิอล จ ากดั 95,000.00 บ.โกลบอลว ีเมดคิอล จ ากดั 95,000.00  ราคาต่ าสุด PN63120335

232 วัสดทุางการแพทย์ OR 7,800.00                 7,800.00             เฉพาะเจาะจง บ.ออมนเิมด จ ากดั 7,800.00 บ.ออมนเิมด จ ากดั 7,800.00  ราคาต่ าสุด PN63120336

233 วัสดุการแพทย์ (OR ตา) 88,275.00                88,275.00 เฉพาะเจาะจง บ.TRB 88,275.00 บ.TRB 88,275.00 ราคาตํ่าสุด Pต63120062

234 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา (เวชกรรมฟืน้ฟู) 24,430.00                24,430.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิลร์ แคร์ 24,430.00 บ.โมเดิลร์ แคร์ 24,430.00 ราคาตํ่าสุด Pฟ63120006

235 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา (เวชกรรมฟืน้ฟู) 58,800.00                58,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออตโต บอ๊กเซาท์ อสีต์ เอเชีย 58,800.00 บ.ออตโต บ๊อกเซาท์ อีสต์ เอเชีย 58,800.00 ราคาตํ่าสุด Pฟ63120007

236 ทันตกรรม 10,500.00                10,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 10,500.00 บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 10,500.00 ราคาตํ่าสุด QB63120029

237 ทันตกรรม 17,900.00                17,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ 2,920,000.00 บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 2,774,000.00 ราคาตํ่าสุด QB63120030

238 ทันตกรรม 39,836.10                39,836.10 เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนียร์ 39,836.10 บ.เด็นทาเนียร์ 39,836.10 ราคาตํ่าสุด QB63120031

239 ทันตกรรม 51,104.00                51,104.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 51,104.00 บ.DKSH 51,104.00 ราคาตํ่าสุด QB63120033

240 ทันตกรรม 41,986.80                41,986.80 เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนียร์ 41,986.80 บ.เด็นทาเนียร์ 41,986.80 ราคาตํ่าสุด QB63120034

241 ทันตกรรม 45,130.00                45,130.00 เฉพาะเจาะจง บ.สายน้าํทิพย์เด็นตอลแลยอราตอร่ี 45,130.00 บ.สายน้าํทิพย์เด็นตอลแลยอราตอร่ี 45,130.00 ราคาตํ่าสุด QB63120035

242 ทันตกรรม 68,233.90                68,233.90 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี เด็นตัลแลป 68,233.90 บ.พ ีซี เด็นตัลแลป 68,233.90 ราคาตํ่าสุด QB63120036

243 นิติเวช 75,263.80                75,263.80           เฉพาะเจาะจง หจก.โซล่าร์แล็บ 75,263.80 หจก.โซล่าร์แล็บ 75,263.80 ราคาตํ่าสุด Pน63120004

244 วัสดุวิทยาศาสตร์ 21,850.00                21,850.00 เฉพาะเจาะจง     หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 21,850.00     หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 21,850.00 ราคาตํ่าสุด PK63120138

245 วัสดุวิทยาศาสตร์ 94,920.00                94,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จาํกัด 94,920.00 บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จาํกัด 94,920.00 ราคาตํ่าสุด PK63120139

246 วัสดุวิทยาศาสตร์ 80,000.00                80,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไลฟ ์ไอ-เทค จาํกัด 80,000.00 บ.ไลฟ ์ไอ-เทค จาํกัด 80,000.00 ราคาตํ่าสุด PK63120140
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247 วัสดุวิทยาศาสตร์ 30,000.00                30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 30,000.00 บ.DKSH 30,000.00 ราคาตํ่าสุด PK63120141

248 วัสดุวิทยาศาสตร์ 74,900.00                74,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิก้า แคร์ จาํกัด 74,900.00 บ.เมดิก้า แคร์ จาํกัด 74,900.00 ราคาตํ่าสุด PK63120142

249 วัสดุวิทยาศาสตร์ 95,200.00                95,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอส ออริกา จาํกัด 95,200.00 บ.ดี ซี เอส ออริกา จาํกัด 95,200.00 ราคาตํ่าสุด PK63120143

250 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,740.00                 3,740.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จาํกัด 3,740.00 บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จาํกัด 3,740.00 ราคาตํ่าสุด PK63120144

251 วัสดุวิทยาศาสตร์ 94,160.00                94,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด-วัน จาํกัด 94,160.00 บ.เมด-วัน จาํกัด 94,160.00 ราคาตํ่าสุด PK63120145

252 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2,550.00                 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จาํกัด 2,550.00 บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จาํกัด 2,550.00 ราคาตํ่าสุด PK63120146

253 วัสดุวิทยาศาสตร์ 28,310.00                28,310.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอดวานซ์ จาํกัด 28,310.00 บ.แล็บมาสเตอร์ แอดวานซ์ จาํกัด 28,310.00 ราคาตํ่าสุด PK63120147

254 วัสดุวิทยาศาสตร์ 33,705.00                33,705.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 33,705.00 บ.DKSH 33,705.00 ราคาตํ่าสุด PK63120148

255 วัสดุวิทยาศาสตร์ 28,600.00                28,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกัด 28,600.00 บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกัด 28,600.00 ราคาตํ่าสุด PK63120149

256 วัสดุวิทยาศาสตร์ 32,000.00                32,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดี ซี เอส ออริกา จาํกัด 32,000.00 บ. ดี ซี เอส ออริกา จาํกัด 32,000.00 ราคาตํ่าสุด PK63120150

257 วัสดุวิทยาศาสตร์ 47,080.00                47,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 47,080.00 บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 47,080.00 ราคาตํ่าสุด PK63120151

258 วัสดุวิทยาศาสตร์ 23,540.00                23,540.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 23,540.00 บ.DKSH 23,540.00 ราคาตํ่าสุด PK63120152

259 วัสดุวิทยาศาสตร์ 14,600.00                14,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมเมอร์เชียล ซายส์ จาํกัด 14,600.00 บ.คอมเมอร์เชียล ซายส์ จาํกัด 14,600.00 ราคาตํ่าสุด PK63120153

260 วัสดุวิทยาศาสตร์ 99,750.00                99,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จาํกัด 99,750.00 บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จาํกัด 99,750.00 ราคาตํ่าสุด PK63120154

261 วัสดุวิทยาศาสตร์ 13,910.00                13,910.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 13,910.00 บ.DKSH 13,910.00 ราคาตํ่าสุด PK63120155

262 วัสดุวิทยาศาสตร์ 66,250.00                66,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค 66,250.00 บ.ซิลลิค 66,250.00 ราคาตํ่าสุด PK63120156

263 วัสดุวิทยาศาสตร์ 12,825.00                12,825.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จาํกัด 12,825.00 บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จาํกัด 12,825.00 ราคาตํ่าสุด PK63120157

264 วัสดุวิทยาศาสตร์ 80,943.36                80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 80,943.36 บ.DKSH 80,943.36 ราคาตํ่าสุด PK63120158

265 วัสดุวิทยาศาสตร์ 87,500.00                87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จาํกัด 87,500.00 บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จาํกัด 87,500.00 ราคาตํ่าสุด PK63120159

266 วัสดุวิทยาศาสตร์ 18,600.00                18,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จาํกัด (มหาชน) 18,600.00 บ.เทคโนเมดิคัล จาํกัด (มหาชน) 18,600.00 ราคาตํ่าสุด PK63120160

267 วัสดุวิทยาศาสตร์ 17,976.00                17,976.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิก้า แคร์ จาํกัด 17,976.00 บ.เมดิก้า แคร์ จาํกัด 17,976.00 ราคาตํ่าสุด PK63120161

268 วัสดุวิทยาศาสตร์ 57,000.00                57,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จาํกัด 57,000.00 บ.เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จาํกัด 57,000.00 ราคาตํ่าสุด PK63120162

269 วัสดุวิทยาศาสตร์ 30,816.00                30,816.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดวัน จาํกัด 30,816.00 บ. เมดวัน จาํกัด 30,816.00 ราคาตํ่าสุด PK63120163

270 วัสดุวิทยาศาสตร์ 8,100.00                 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปรเฟสชัน่แนลเมดิคอลซายน์ จาํกัด 8,100.00 บ.โปรเฟสชัน่แนลเมดิคอลซายน์ จาํกัด 8,100.00 ราคาตํ่าสุด PK63120164

271 วัสดุวิทยาศาสตร์ 36,000.00                36,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. คลีนิคอลไดแอกโนสติกส์ 36,000.00 บ. คลีนิคอลไดแอกโนสติกส์ 36,000.00 ราคาตํ่าสุด PK63120165

272 วัสดุวิทยาศาสตร์ 94,800.00                94,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินโนเมด (ประเทศไทย) จาํกัด 94,800.00 บ.อินโนเมด (ประเทศไทย) จาํกัด 94,800.00 ราคาตํ่าสุด PK63120166
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273 วัสดุวิทยาศาสตร์ 85,065.00                85,065.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จาํกัด 85,065.00 บ.เมดิทอป จาํกัด 85,065.00 ราคาตํ่าสุด PK63120167

274 วัสดุวิทยาศาสตร์ 67,410.00                67,410.00 เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จาํกัด 67,410.00 บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จาํกัด 67,410.00 ราคาตํ่าสุด PK63120168

275 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5,250.00                 5,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค 5,250.00 บ.ซิลลิค 5,250.00 ราคาตํ่าสุด PK63120169

276 วัสดุวิทยาศาสตร์ 98,226.00                98,226.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 98,226.00 บ.DKSH 98,226.00 ราคาตํ่าสุด PK63120170

277 วัสดุวิทยาศาสตร์ 9,300.00                 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวลล์เคม ฟาร์มาซูติคอล จาํกัด 9,300.00 บ.เวลล์เคม ฟาร์มาซูติคอล จาํกัด 9,300.00 ราคาตํ่าสุด PK63120171

278 วัสดุวิทยาศาสตร์ 74,900.00                74,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิก้า แคร์ จาํกัด 74,900.00 บ.เมดิก้า แคร์ จาํกัด 74,900.00 ราคาตํ่าสุด PK63120172

279 วัสดุวิทยาศาสตร์ 85,600.00                85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิโนวา จาํกัด 85,600.00 บ.เมดิโนวา จาํกัด 85,600.00 ราคาตํ่าสุด PK63120173

280 วัสดุวิทยาศาสตร์ 80,892.00                80,892.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จาํกัด 80,892.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จาํกัด 80,892.00 ราคาตํ่าสุด PK63120174

281 วัสดุวิทยาศาสตร์ 589,837.50              589,837.50 e-bidding บ.DKSH 589,837.50 บ.DKSH 589,837.50 ราคาตํ่าสุด PK63120175

282 วัสดุวิทยาศาสตร์ 770,400.00              770,400.00 e-bidding บ.DKSH 770,400.00 บ.DKSH 770,400.00 ราคาตํ่าสุด PK63120176

283 วัสดุวิทยาศาสตร์ 80,943.36                80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 80,943.36 บ.DKSH 80,943.36 ราคาตํ่าสุด PK63120177

284 วัสดุวิทยาศาสตร์ 9,469.50                 9,469.50 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค 9,469.50 บ.ซิลลิค 9,469.50 ราคาตํ่าสุด PK63120178

285 วัสดุวิทยาศาสตร์ 42,800.00                42,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิก้า แคร์ จาํกัด 42,800.00 บ.เมดิก้า แคร์ จาํกัด 42,800.00 ราคาตํ่าสุด PK63120179

286 วัสดุวิทยาศาสตร์ 98,226.00                98,226.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 98,226.00 บ.DKSH 98,226.00 ราคาตํ่าสุด PK63120180

287 วัสดุวิทยาศาสตร์ 9,550.00                 9,550.00 เฉพาะเจาะจง บ. คลีนิคอลไดแอกโนสติกส์ 9,550.00 บ. คลีนิคอลไดแอกโนสติกส์ 9,550.00 ราคาตํ่าสุด PK63120181

288 วัสดุวิทยาศาสตร์ 95,400.00                95,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอส ออริกา จาํกัด 95,400.00 บ.ดี ซี เอส ออริกา จาํกัด 95,400.00 ราคาตํ่าสุด PK63120182

289 วัสดุวิทยาศาสตร์ 42,800.00                42,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จาํกัด 42,800.00 บ.เมดิทอป จาํกัด 42,800.00 ราคาตํ่าสุด PK63120183

290 วัสดุวิทยาศาสตร์ 86,120.00                86,120.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จาํกัด 86,120.00 บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จาํกัด 86,120.00 ราคาตํ่าสุด PK63120184

291 วัสดุวิทยาศาสตร์ 74,000.00                74,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอส ออริกา จาํกัด 74,000.00 บ.ดี ซี เอส ออริกา จาํกัด 74,000.00 ราคาตํ่าสุด PK63120185

292 วัสดุวิทยาศาสตร์ 80,943.36                80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 80,943.36 บ.DKSH 80,943.36 ราคาตํ่าสุด PK63120186

293 วัสดุวิทยาศาสตร์ 97,200.00                97,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค 97,200.00 บ.ซิลลิค 97,200.00 ราคาตํ่าสุด PK63120187

294 วัสดุวิทยาศาสตร์ 85,600.00                85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ เมด จาํกัด 85,600.00 บ.พาวเวอร์ เมด จาํกัด 85,600.00 ราคาตํ่าสุด PK63120188

295 วัสดุวิทยาศาสตร์ 94,920.00                94,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จาํกัด 94,920.00 บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จาํกัด 94,920.00 ราคาตํ่าสุด PK63120189

296 วัสดุวิทยาศาสตร์ 87,309.00                87,309.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จาํกัด 87,309.00 บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จาํกัด 87,309.00 ราคาตํ่าสุด PK63120190

297 วัสดุวิทยาศาสตร์ 69,550.00                69,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 69,550.00 บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 69,550.00 ราคาตํ่าสุด PK63120191

298 วัสดุวิทยาศาสตร์ 26,000.00                26,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จาํกัด 26,000.00 บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จาํกัด 26,000.00 ราคาตํ่าสุด PK63120192
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299 วัสดุวิทยาศาสตร์ 12,550.00                12,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอดวานซ์ จาํกัด 12,550.00 บ.แล็บมาสเตอร์ แอดวานซ์ จาํกัด 12,550.00 ราคาตํ่าสุด PK63120193

300 วัสดุวิทยาศาสตร์ 87,500.00                87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จาํกัด 87,500.00 บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จาํกัด 87,500.00 ราคาตํ่าสุด PK63120194

301 วัสดุวิทยาศาสตร์ 12,800.00                12,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.คลอลิฟาย กรุ๊ป จาํกัด 12,800.00 บ.คลอลิฟาย กรุ๊ป จาํกัด 12,800.00 ราคาตํ่าสุด PK63120195

302 วัสดุวิทยาศาสตร์ 46,406.40                46,406.40 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค 46,406.40 บ.ซิลลิค 46,406.40 ราคาตํ่าสุด PK63120196

303 วัสดุวิทยาศาสตร์ 83,460.00                83,460.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 83,460.00 บ.DKSH 83,460.00 ราคาตํ่าสุด PK63120197

304 วัสดุวิทยาศาสตร์ 59,278.00                59,278.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 59,278.00 บ.DKSH 59,278.00 ราคาตํ่าสุด PK63120198

305 วัสดุวิทยาศาสตร์ 84,000.00                84,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอส ออริกา จาํกัด 84,000.00 บ.ดี ซี เอส ออริกา จาํกัด 84,000.00 ราคาตํ่าสุด PK63120199

306 วัสดุวิทยาศาสตร์ 49,966.00                49,966.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จาํกัด 49,966.00 บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จาํกัด 49,966.00 ราคาตํ่าสุด PK63120200

307 วัสดุวิทยาศาสตร์ 94,160.00                94,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 94,160.00 บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จาํกัด 94,160.00 ราคาตํ่าสุด PK63120201

308 วัสดุวิทยาศาสตร์ 98,868.00                98,868.00 เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จาํกัด 98,868.00 บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จาํกัด 98,868.00 ราคาตํ่าสุด PK63120202

309 วัสดุวิทยาศาสตร์ 85,600.00                85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด-วัน จาํกัด 85,600.00 บ.เมด-วัน จาํกัด 85,600.00 ราคาตํ่าสุด PK63120203

310 วัสดุวิทยาศาสตร์ 90,479.20                90,479.20 เฉพาะเจาะจง บ.101 เมดิแคร์ จาํกัด 90,479.20 บ.101 เมดิแคร์ จาํกัด 90,479.20 ราคาตํ่าสุด PK63120204

311 วัสดุวิทยาศาสตร์ 90,000.00                90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอส ออริกา จาํกัด 90,000.00 บ.ดี ซี เอส ออริกา จาํกัด 90,000.00 ราคาตํ่าสุด PK63120205

312 วัสดุวิทยาศาสตร์ 33,705.00                33,705.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 33,705.00 บ.DKSH 33,705.00 ราคาตํ่าสุด PK63120206

313 วัสดุวิทยาศาสตร์ 65,270.00                65,270.00 เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จาํกัด 65,270.00 บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จาํกัด 65,270.00 ราคาตํ่าสุด PK63120207

314 วัสดุวิทยาศาสตร์ 98,868.00                98,868.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดนติก้า จาํกัด 98,868.00 บ.เดนติก้า จาํกัด 98,868.00 ราคาตํ่าสุด PK63120208

315 วัสดุวิทยาศาสตร์ 94,374.00                94,374.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวลล์เคม ฟาร์มาซูติคอล จาํกัด 94,374.00 บ.เวลล์เคม ฟาร์มาซูติคอล จาํกัด 94,374.00 ราคาตํ่าสุด PK63120209

316 วัสดุวิทยาศาสตร์ 26,803.50                26,803.50 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดเทคซิสเต็มส์ 26,803.50 หจก.เมดเทคซิสเต็มส์ 26,803.50 ราคาตํ่าสุด PK63120210

317 วัสดุวิทยาศาสตร์ 29,425.00                29,425.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 29,425.00 บ.DKSH 29,425.00 ราคาตํ่าสุด PK63120211

318 วัสดุวิทยาศาสตร์ 95,200.00                95,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอส ออริกา จาํกัด 95,200.00 บ.ดี ซี เอส ออริกา จาํกัด 95,200.00 ราคาตํ่าสุด PK63120212

319 วัสดุวิทยาศาสตร์ 62,809.00                62,809.00 เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จาํกัด 62,809.00 บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จาํกัด 62,809.00 ราคาตํ่าสุด PK63120213

320 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,103.00                 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค 3,103.00 บ.ซิลลิค 3,103.00 ราคาตํ่าสุด PK63120214

321 วัสดุวิทยาศาสตร์ 69,000.00                69,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอส ออริกา จาํกัด 69,000.00 บ.ดี ซี เอส ออริกา จาํกัด 69,000.00 ราคาตํ่าสุด PK63120215

322 วัสดุวิทยาศาสตร์ 228,000.00              228,000.00 e-bidding บ.DKSH 228,000.00 บ.DKSH 228,000.00 ราคาตํ่าสุด PK63120216

323 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 90,000.00           90,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซี.เค.ปิโตรเลียม 90,000.00       ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซี.เค.ปิโตรเลียม 90,000.00          ราคาตํ่าสุด PB631200016
324 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 400.00               400.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรงชายเคหะภัณฑ์ (แก๊ส) 400.00           ร้าน ทรงชายเคหะภัณฑ์ (แก๊ส) 400.00              ราคาตํ่าสุด PB631200017
325 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 90,000.00           90,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซี.เค.ปิโตรเลียม 90,000.00       ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซี.เค.ปิโตรเลียม 90,000.00          ราคาตํ่าสุด PB631200018
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326 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 90,000.00           90,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซี.เค.ปิโตรเลียม 90,000.00       ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซี.เค.ปิโตรเลียม 90,000.00          ราคาตํ่าสุด PB631100014
327 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 800.00               800.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรงชายเคหะภัณฑ์ (แก๊ส) 800.00           ร้าน ทรงชายเคหะภัณฑ์ (แก๊ส) 800.00              ราคาตํ่าสุด PB631200019
328 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 34,000.00           34,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรงชายเคหะภัณฑ์ (แก๊ส) 34,000.00       ร้าน ทรงชายเคหะภัณฑ์ (แก๊ส) 34,000.00          ราคาตํ่าสุด PB631200020
329 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 11,748.00           11,748.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนต้ีไฟร์ อินดัสตรี จํากัด 11,748.00       บริษัท แอนต้ีไฟร์ อินดัสตรี จํากัด 11,748.00          ราคาตํ่าสุด PB631200021
330 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 90,000.00           90,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซี.เค.ปิโตรเลียม 90,000.00       ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซี.เค.ปิโตรเลียม 90,000.00          ราคาตํ่าสุด PB631200022
331 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 90,000.00           90,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซี.เค.ปิโตรเลียม 90,000.00       ห้างหุน้ส่วนจํากัด ซี.เค.ปิโตรเลียม 90,000.00          ราคาตํ่าสุด PB631200023
332 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 20,000.00           20,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจํากัด พลับพลาชัย 20,000.00       ห้างหุน้ส่วนจํากัด พลับพลาชัย 20,000.00          ราคาตํ่าสุด PB63120013
333 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 3,000.00            3,000.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจํากัด พลับพลาชัย 3,000.00         ห้างหุน้ส่วนจํากัด พลับพลาชัย 3,000.00           ราคาตํ่าสุด PB63120014
334 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 90,000.00           90,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจํากัด พลับพลาชัย 90,000.00       ห้างหุน้ส่วนจํากัด พลับพลาชัย 90,000.00          ราคาตํ่าสุด PB63120016
335 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 7,000.00            7,000.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจํากัด พลับพลาชัย 7,000.00         ห้างหุน้ส่วนจํากัด พลับพลาชัย 7,000.00           ราคาตํ่าสุด PB63120017
336 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 20,000.00           20,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจํากัด พลับพลาชัย 20,000.00       ห้างหุน้ส่วนจํากัด พลับพลาชัย 20,000.00          ราคาตํ่าสุด PB63120022
337 วสัดุโครงการ 61,000.00           61,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน สวสัดีเภสัช 61,000.00       ร้าน สวสัดีเภสัช 61,000.00          ราคาตํ่าสุด PY63120083
338 วสัดุโครงการ 1,070.00            1,070.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 2 1,070.00         ร้าน ถาวรกิจ 2 1,070.00           ราคาตํ่าสุด PY63120088
339 วสัดุก่อสร้าง 11,497.00           11,497.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 11,497.00       ร้านปิยพรก่อสร้าง 11,497.00          ราคาตํ่าสุด  PA63120034
340 วสัดุก่อสร้าง 18,430.00           18,430.00       เฉพาะเจาะจง สกลชัย 18,430.00       สกลชัย 18,430.00          ราคาตํ่าสุด PA63120035
341 วสัดุก่อสร้าง 5,510.00            5,510.00         เฉพาะเจาะจง ต.พัฒนาการราชบุรี 5,510.00         ต.พัฒนาการราชบุรี 5,510.00           ราคาตํ่าสุด PA63120036
342 วสัดุก่อสร้าง 49,895.00           49,895.00       เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 49,895.00       หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 49,895.00          ราคาตํ่าสุด PA63120037
343 วสัดุก่อสร้าง 69,645.00           69,645.00       เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 69,645.00       หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 69,645.00          ราคาตํ่าสุด PA63120038
344 วสัดุก่อสร้าง 9,556.00            9,556.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 9,556.00         ร้านปิยพรก่อสร้าง 9,556.00           ราคาตํ่าสุด PA63120039
345 วสัดุก่อสร้าง 1,752.00            1,752.00         เฉพาะเจาะจง ต.พัฒนาการราชบุรี 1,752.00         ต.พัฒนาการราชบุรี 1,752.00           ราคาตํ่าสุด PA63120040
346 วสัดุก่อสร้าง 4,475.00            4,475.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 4,475.00         ร้านปิยพรก่อสร้าง 4,475.00           ราคาตํ่าสุด PA63120041
347 วสัดุก่อสร้าง 1,750.00            1,750.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 1,750.00         ร้านปิยพรก่อสร้าง 1,750.00           ราคาตํ่าสุด PA63120042
348 วสัดุก่อสร้าง 71,445.00           71,445.00       เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 71,445.00       หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 71,445.00          ราคาตํ่าสุด PA63120043
349 วสัดุก่อสร้าง 79,945.00           79,945.00       เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 79,945.00       หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 79,945.00          ราคาตํ่าสุด PA63120044
350 วสัดุก่อสร้าง 37,500.00           37,500.00       เฉพาะเจาะจง ที ที เอสพีเทรดด้ิงจํากัด 37,500.00       ที ที เอสพีเทรดด้ิงจํากัด 37,500.00          ราคาตํ่าสุด PA63120045
351 วสัดุก่อสร้าง 30,700.00           30,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 30,700.00       ร้านปิยพรก่อสร้าง 30,700.00          ราคาตํ่าสุด PA63120046
352 วสัดุก่อสร้าง 26,566.00           26,566.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 26,566.00       ร้านปิยพรก่อสร้าง 26,566.00          ราคาตํ่าสุด PA63120047
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353 วสัดุก่อสร้าง 33,336.00           33,336.00       เฉพาะเจาะจง กุนทีกระเบือ้งและสุขภัณฑ์ 33,336.00       กุนทีกระเบือ้งและสุขภัณฑ์ 33,336.00          ราคาตํ่าสุด PA63120048
354 วสัดุก่อสร้าง 37,430.00           37,430.00       เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 37,430.00       หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 37,430.00          ราคาตํ่าสุด PA63120049
355 วสัดุก่อสร้าง 3,240.00            3,240.00         เฉพาะเจาะจง กุนทีกระเบือ้งและสุขภัณฑ์ 3,240.00         กุนทีกระเบือ้งและสุขภัณฑ์ 3,240.00           ราคาตํ่าสุด PA63120050
356 วสัดุก่อสร้าง 45,985.00           45,985.00       เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 45,985.00       หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 45,985.00          ราคาตํ่าสุด PA63120051
357 วสัดุก่อสร้าง 44,150.00           44,150.00       เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 44,150.00       หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 44,150.00          ราคาตํ่าสุด PA63120052
358 วสัดุก่อสร้าง 7,346.00            7,346.00         เฉพาะเจาะจง สกลชัย 7,346.00         สกลชัย 7,346.00           ราคาตํ่าสุด PA63120053
359 วสัดุก่อสร้าง 19,827.10           19,827.10       เฉพาะเจาะจง นิวราชบุรีสากลค้าไม้ 19,827.10       นิวราชบุรีสากลค้าไม้ 19,827.10          ราคาตํ่าสุด PA63120054
360 วสัดุก่อสร้าง 11,923.00           11,923.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 11,923.00       ร้านปิยพรก่อสร้าง 11,923.00          ราคาตํ่าสุด PA63120055
361 วสัดุก่อสร้าง 2,880.00            2,880.00         เฉพาะเจาะจง สกลชัย 2,880.00         สกลชัย 2,880.00           ราคาตํ่าสุด PA63120056
362 วสัดุก่อสร้าง 70,880.00           70,880.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 70,880.00       ร้านปิยพรก่อสร้าง 70,880.00          ราคาตํ่าสุด PA63120057
363 วสัดุไฟฟ้า 15,040.00           15,040.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 15,040.00       ร้านปิยพรก่อสร้าง 15,040.00          ราคาตํ่าสุด P963120021
364 วสัดุไฟฟ้า 9,000.00            9,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 9,000.00         ร้านปิยพรก่อสร้าง 9,000.00           ราคาตํ่าสุด P963120022
365 วสัดุไฟฟ้า 56,400.00           56,400.00       เฉพาะเจาะจง ที ที เอสพีเทรดด้ิงจํากัด 56,400.00       ที ที เอสพีเทรดด้ิงจํากัด 56,400.00          ราคาตํ่าสุด P963120023
366 วสัดุไฟฟ้า 8,425.00            8,425.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 8,425.00         ร้านปิยพรก่อสร้าง 8,425.00           ราคาตํ่าสุด P963120024
367 วสัดุไฟฟ้า 1,027.00            1,027.00         เฉพาะเจาะจง ทววีฒัน์ 1,027.00         ทววีฒัน์ 1,027.00           ราคาตํ่าสุด P963120025
368 วสัดุไฟฟ้า 20,196.00           20,196.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 20,196.00       ร้านปิยพรก่อสร้าง 20,196.00          ราคาตํ่าสุด P963120026
369 วสัดุไฟฟ้า 24,050.00           24,050.00       เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวสิ 24,050.00       กฤษณะเซอวสิ 24,050.00          ราคาตํ่าสุด P963120027
370 วสัดุไฟฟ้า 35,029.00           35,029.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 35,029.00       ร้านปิยพรก่อสร้าง 35,029.00          ราคาตํ่าสุด P963120028
371 วสัดุไฟฟ้า 23,754.00           23,754.00       เฉพาะเจาะจง ทววีฒัน์ 23,754.00       ทววีฒัน์ 23,754.00          ราคาตํ่าสุด P963120029
372 วสัดุไฟฟ้า 21,360.00           21,360.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 21,360.00       ร้านปิยพรก่อสร้าง 21,360.00          ราคาตํ่าสุด P963120030
373 วสัดุไฟฟ้า 14,800.00           14,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 14,800.00       ร้านปิยพรก่อสร้าง 14,800.00          ราคาตํ่าสุด P963120031
374 วสัดุไฟฟ้า 16,512.00           16,512.00       เฉพาะเจาะจง ทววีฒัน์ 16,512.00       ทววีฒัน์ 16,512.00          ราคาตํ่าสุด P963120032
375 วสัดุไฟฟ้า 14,490.00           14,490.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 14,490.00       ร้านปิยพรก่อสร้าง 14,490.00          ราคาตํ่าสุด P963120034
376 วสัดุไฟฟ้า 47,718.00           47,718.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 47,718.00       ร้านปิยพรก่อสร้าง 47,718.00          ราคาตํ่าสุด P963010035
377 วสัดุไฟฟ้า 11,128.00           11,128.00       เฉพาะเจาะจง ทววีฒัน์ 11,128.00       ทววีฒัน์ 11,128.00          ราคาตํ่าสุด P963010036
378 วสัดุไฟฟ้า 9,630.00            9,630.00         เฉพาะเจาะจง ทววีฒัน์ 9,630.00         ทววีฒัน์ 9,630.00           ราคาตํ่าสุด P963010037
379 วสัดุไฟฟ้า 23,950.00           23,950.00       เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวสิ 23,950.00       กฤษณะเซอวสิ 23,950.00          ราคาตํ่าสุด P963010039
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380 วสัดุไฟฟ้า 2,200.00            2,200.00         เฉพาะเจาะจง เพือ่นอิเล็คทรอนิค 2,200.00         เพือ่นอิเล็คทรอนิค 2,200.00           ราคาตํ่าสุด P963010040
381 วสัดุไฟฟ้า 9,854.00            9,854.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 9,854.00         ร้านปิยพรก่อสร้าง 9,854.00           ราคาตํ่าสุด P963010041
382 วสัดุไฟฟ้า 15,155.00           15,155.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 15,155.00       ร้านปิยพรก่อสร้าง 15,155.00          ราคาตํ่าสุด P963010042
383 วสัดุไฟฟ้า 11,106.60           11,106.60       เฉพาะเจาะจง เท็คแมนอิเล็คทริค 11,106.60       เท็คแมนอิเล็คทริค 11,106.60          ราคาตํ่าสุด P963010043
384 วสัดุไฟฟ้า 813.20               813.20           เฉพาะเจาะจง ทววีฒัน์ 813.20           ทววีฒัน์ 813.20              ราคาตํ่าสุด P963010044
385 วสัดุไฟฟ้า 40,339.00           40,339.00       เฉพาะเจาะจง ทววีฒัน์ 40,339.00       ทววีฒัน์ 40,339.00          ราคาตํ่าสุด P963010046
386 วสัดุไฟฟ้า 68,908.00           68,908.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 68,908.00       ร้านปิยพรก่อสร้าง 68,908.00          ราคาตํ่าสุด P963010047
387 วสัดุไฟฟ้า 8,380.00            8,380.00         เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวสิ 8,380.00         กฤษณะเซอวสิ 8,380.00           ราคาตํ่าสุด P963010048
388 วสัดุไฟฟ้า 5,350.00            5,350.00         เฉพาะเจาะจง ทววีฒัน์ 5,350.00         ทววีฒัน์ 5,350.00           ราคาตํ่าสุด P963010049
389 วสัดุไฟฟ้า 30,600.00           30,600.00       เฉพาะเจาะจง ถาวรกิจ2 30,600.00       ถาวรกิจ2 30,600.00          ราคาตํ่าสุด P963010050
390 อาหารทางการแพทย์ 192,600.00         192,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 192,600.00     บ.DKSH 192,600.00        ราคาตํ่าสุด 22/2563
391 อาหารทางการแพทย์ 256,158.00         256,158.00      เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 256,158.00     บ.DKSH 256,158.00        ราคาตํ่าสุด 24/2563
392 อาหารทางการแพทย์ 470,800.00         470,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 470,800.00     บ.DKSH 470,800.00        ราคาตํ่าสุด 25/2563
393 อาหารทางการแพทย์ 162,000.00         162,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา 162,000.00     บ.ซิลลิค ฟาร์มา 162,000.00        ราคาตํ่าสุด 26/2563
394 ข้าวสารเหลืองอ่อน 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนุตา มานะกิจสมบรูณ์ 9,100.00 นางสาวพนุตา มานะกิจสมบรูณ์ 9,100.00 ราคาตํ่าสุด Pz63120014
395 ผัก ผลไม้ GAP 294,431.70         294,431.70      เฉพาะเจาะจง นายณัฐกิจ บัวบุญเลิศ 294,431.70     นายณัฐกิจ บัวบุญเลิศ 294,431.70        ราคาตํ่าสุด 27/2563
396 ครุภัณฑ์ทัว่ไป 1,530.00 1,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทววีฒัน์ 1,530.00 ร้านทววีฒัน์ 1,530.00 ราคาตํ่าสุด Pณ63120019
397 ครุภัณฑ์ทัว่ไป 1,590.00 1,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟิร์ส คอมพิวเตอร์ 1,590.00 หจก.บีเฟิร์ส คอมพิวเตอร์ 1,590.00 ราคาตํ่าสุด Pณ63120020
398 ครุภัณฑ์ทัว่ไป 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ภัณฑ์ 5,600.00 ร้านโรจน์ภัณฑ์ 5,600.00 ราคาตํ่าสุด PJ63120021
399 ครุภัณฑ์ทัว่ไป 3,590.00 3,590.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม แอนด์แอคเซ

สเซอร่ี
3,590.00 บ.สมาร์ทคอม แอนด์แอคเซ

สเซอร่ี
3,590.00 ราคาตํ่าสุด PJ63120025

400 ครุภัณฑ์ทัว่ไป 79,050.00 79,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที ช็อบ 79,050.00 บ.ธงชัย ไอที ช็อบ 79,050.00 ราคาตํ่าสุด PJ63120026
401 ครุภัณฑ์ทัว่ไป 71,400.00 71,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 71,400.00 ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 71,400.00 ราคาตํ่าสุด PJ63120027
402 ครุภัณฑ์ทัว่ไป 20,477.70 20,477.70 เฉพาะเจาะจง ร้านทววีฒัน์ 20,477.70 ร้านทววีฒัน์ 20,477.70 ราคาตํ่าสุด PJ63120028
403 ครุภัณฑ์ทัว่ไป 18,760.00 18,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 18,760.00 ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 18,760.00 ราคาตํ่าสุด PJ63120029
404 ครุภัณฑ์การแพทย์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพรม์ เมดิคอล 54,000.00 บ.ไพรม์ เมดิคอล 54,000.00 ราคาตํ่าสุด PJ63120030
405 ครุภัณฑ์ทัว่ไป 10,379.00 10,379.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กุนทีกระเบือ้ง 10,379.00 หจก.กุนทีกระเบือ้ง 10,379.00 ราคาตํ่าสุด PJ63120031
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406 วสัดุสํานักงาน 96,900.00           96,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.โตมี อินเตอร์ พร้ิน จํากัด 96,900.00       บ.โตมี อินเตอร์ พร้ิน จํากัด 96,900.00          ราคาตํ่าสุด PO6311037
407 วสัดุสํานักงาน 90,484.00           90,484.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ เอส ก้อปปีเ้ซ็นเตอร์ 90,484.00       ร้านเอ เอส ก้อปปีเ้ซ็นเตอร์ 90,484.00          ราคาตํ่าสุด PO6311047
408 วสัดุสํานักงาน 58,768.60           58,768.60       เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 58,768.60       ร้านถาวรกิจ 58,768.60          ราคาตํ่าสุด PO6311048
409 วสัดุสํานักงาน 75,000.00           75,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์น พร้ินเทค 75,000.00       บ.โมเดอร์น พร้ินเทค 75,000.00          ราคาตํ่าสุด PO6311049
410 วสัดุสํานักงาน 79,452.00           79,452.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเปเปอร์มาร์ท 79,452.00       ร้านเปเปอร์มาร์ท 79,452.00          ราคาตํ่าสุด PO6312054
411 วสัดุงานบ้านงานครัว 89,490.00           89,490.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ไพบูลย์ 89,490.00       หจก.พงษ์ไพบูลย์ 89,490.00          ราคาตํ่าสุด P36311036
412 วสัดุงานบ้านงานครัว 35,000.00           35,000.00       เฉพาะเจาะจง แสงเจริญเวชภัณฑ์ 35,000.00       แสงเจริญเวชภัณฑ์ 35,000.00          ราคาตํ่าสุด P36311037
413 วสัดุงานบ้านงานครัว 60,090.00           60,090.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปณิชา 60,090.00       ร้านปณิชา 60,090.00          ราคาตํ่าสุด P36311038
414 วสัดุงานบ้านงานครัว 37,800.00           37,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.ไอ.เอ็น 37,800.00       ร้าน เอ็น.ไอ.เอ็น 37,800.00          ราคาตํ่าสุด P36311039
415 วสัดุงานบ้านงานครัว 12,450.00           12,450.00       เฉพาะเจาะจง รวยถาวร 12,450.00       รวยถาวร 12,450.00          ราคาตํ่าสุด P36311040
416 อะไหล่คอมพิวเตอร์ 23,800.00           23,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.โตมี อินเตอร์ พร้ิน จํากัด 23,800.00       บ.โตมี อินเตอร์ พร้ิน จํากัด 23,800.00          ราคาตํ่าสุด P76311004
417 วสัดุโฆษณาและ

เผยแพร่
900.00               900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2 900.00           ร้านถาวรกิจ 2 900.00              ราคาตํ่าสุด P56311003

418 เช่ารถยนต์เอกชน 2,800.00            2,800.00         เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธกิุล 2,800.00         นายชยตุ ชุติมาธกิุล 2,800.00           ราคาตํ่าสุด P26312562
419 เช่ารถยนต์เอกชน 2,600.00            2,600.00         เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธกิุล 2,600.00         นายชยตุ ชุติมาธกิุล 2,600.00           ราคาตํ่าสุด P26312589
420 เช่ารถยนต์เอกชน 2,600.00            2,600.00         เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธกิุล 2,600.00         นายชยตุ ชุติมาธกิุล 2,600.00           ราคาตํ่าสุด P26312591
421 เช่ารถยนต์เอกชน 3,000.00            3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธกิุล 3,000.00         นายชยตุ ชุติมาธกิุล 3,000.00           ราคาตํ่าสุด P26312599
422 เช่ารถยนต์เอกชน 2,500.00            2,500.00         เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธกิุล 2,500.00         นายชยตุ ชุติมาธกิุล 2,500.00           ราคาตํ่าสุด P26312600
423 เช่ารถยนต์เอกชน 2,800.00            2,800.00         เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธกิุล 2,800.00         นายชยตุ ชุติมาธกิุล 2,800.00           ราคาตํ่าสุด P26312601
424 วสัดุบริโภค 405,562.00         405,562.00      เฉพาะเจาะจง บ.เนชัน่อะโกร 405,562.00     บ.เนชัน่อะโกร 405,562.00        ราคาตํ่าสุด QA63120016
425 วสัดุบริโภค 480,205.50         480,205.50      เฉพาะเจาะจง หจก.พรชันตี 480,205.50     หจก.พรชันตี 480,205.50        ราคาตํ่าสุด QA63120017
426 วสัดุบริโภค 224,215.50         224,215.50      เฉพาะเจาะจง หจก.พรชยนัตี 224,215.50     หจก.พรชยนัตี 224,215.50        ราคาตํ่าสุด PZ63120018
427 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทัว่ไป 56,549.50           56,549.50       เฉพาะเจาะจง บ.ทัศพรซัพพลายและ

อิเล็กทรอนิกส์ จํากัด
56,549.50       บ.ทัศพรซัพพลายฯ 56,549.50          ราคาตํ่าสุด Pป63120502

428 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทัว่ไป 1,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เก้ากุมภา จํากัด 1,000.00         บ.เก้ากุมภา จํากัด 1,000.00           ราคาตํ่าสุด Pฏ63120503



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

429 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทัว่ไป 49,006.00           49,006.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปิล้ ที เอเลเวเทอร์ 
จํากัด

49,006.00       บ.ทริปเปิล้ ที เอเลเวเทอร์ 
จํากัด

49,006.00          ราคาตํ่าสุด Pฝ63120504

430 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทัว่ไป 6,700.00            6,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์ จํากัด 6,700.00         บ.คอมพาสซอฟท์ จํากัด 6,700.00           ราคาตํ่าสุด Pฏ63120505

431 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทัว่ไป 9,041.50            9,041.50         เฉพาะเจาะจง บ.ไฮโดรโปรดักส์ ฯ 9,041.50         บ.ไฮโดรโปรดักส์ ฯ 9,041.50           ราคาตํ่าสุด Pฏ63120506

432 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทัว่ไป 24,353.20           24,353.20       เฉพาะเจาะจง บ.ทัศพรซัพพลายและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด

24,353.20       บ.ทัศพรซัพพลายและ
อิเล็กทรอนิกส์ จํากัด

24,353.20          ราคาตํ่าสุด Pผ63120545

433 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทัว่ไป 79,900.00           79,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณะเซอร์วสิฯ 79,900.00       ร้านกฤษณะเซอร์วสิ 79,900.00          ราคาตํ่าสุด Pป63120546

434 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทัว่ไป 16,692.00           16,692.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ฯ 16,692.00       บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ฯ 16,692.00          ราคาตํ่าสุด Pฝ63120547

435 จ้างซ่อมรถยนต์ 200.00               200.00           เฉพาะเจาะจง บ.ราชบุรีมิเล็นเนียมฯ 200.00           บ.ราชบุรีมิเล็นเนียมฯ 200.00              ราคาตํ่าสุด Pผ63120539
436 จ้างซ่อมรถยนต์ 19,600.00           19,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.ราชบุรีมิเล็นเนียมฯ 19,600.00       บ.ราชบุรีมิเล็นเนียมฯ 19,600.00          ราคาตํ่าสุด Pผ63120578
437 จ้างซ่อมรถยนต์ 5,208.23            5,208.23         เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าธรีชัยฯ 5,208.23         บ.โตโยต้าธรีชัยฯ 5,208.23           ราคาตํ่าสุด Pผ63120593
438 จ้างซ่อมรถยนต์ 711.02               711.02           เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าธรีชัยฯ 711.02           บ.โตโยต้าธรีชัยฯ 711.02              ราคาตํ่าสุด Pผ63120609
439 จ้างซ่อมรถยนต์ 711.02               711.02           เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าธรีชัยฯ 711.02           บ.โตโยต้าธรีชัยฯ 711.02              ราคาตํ่าสุด Pผ63120612
440 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทัว่ไป 149,112.53         149,112.53      เฉพาะเจาะจง บ.จีเนียสพาร์ทฯ 149,112.53     บ.จีเนียสพาร์ทฯ 149,112.53        ราคาตํ่าสุด 14/2563

441 จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์
ทัว่ไป

460,000.00         460,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ควอลิต้ี กรุ๊ป จํากัด 460,000.00     บ.ควอลิต้ี กรุ๊ป จํากัด 460,000.00        ราคาตํ่าสุด 21/2563

442 จา้งเปล่ียนท่อน้ํา
ทิ้งพร้อมซ่อมฝ้า
เพดานห้องผ่าตัด
เล็ก

12,700.00        12,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรกอ่สร้าง 12,500.00    ร้านปิยพรกอ่สร้าง 12,500.00       ราคาตํ่าสุด
PO

Pก63120507



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

443 จา้งเปล่ียน
ประตูน้ําและ
อปุกรณ์บ่อ
ตกตะกอน งาน
บําบัดน้ําเสีย

18,600.00        18,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรกอ่สร้าง 17,500.00    ร้านปิยพรกอ่สร้าง 17,500.00       ราคาตํ่าสุด
PO

Pก63120508

444 จา้งจดัทํากนัซึม 
อาคารพักแพทย ์2
 ชั้น 3

33,600.00        33,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรกอ่สร้าง 33,000.00    ร้านปิยพรกอ่สร้าง 33,000.00       ราคาตํ่าสุด
PO

Pก63120509

445 จา้งปรับปรุง
หลังคาโรงจอด
รถจกัรยานยนต์ 
อาคารโภชนาการ

97,900.00        97,900.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท หลักเพชรคอน
สตรัคชั่น จํากดั

96,000.00    
บริษัท หลักเพชรคอน
สตรัคชั่น จํากดั

96,000.00       ราคาตํ่าสุด
PO

Pก63120510

446 จา้งซ่อมแซม
หลังคาและท่อ
ระบายน้ําฝน ห้อง
 5/8 อาคารพัก
แพทย ์5

18,100.00        18,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรกอ่สร้าง 18,000.00    ร้านปิยพรกอ่สร้าง 18,000.00       ราคาตํ่าสุด
PO

Pก63120511

447

จา้งซ่อมแซมน้ําร่ัวซึมผนังห้องพิเศษ 8 อาคารจติติ-บุญศรี13,000.00        13,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรกอ่สร้าง 12,000.00    ร้านปิยพรกอ่สร้าง 12,000.00       ราคาตํ่าสุด
PO

Pก63120512



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

448 จา้งปรับปรุงประตู
อลูมิเนียมห้องทิ้ง
ผ้าเปือ้น ชั้น 3 
อาคาร 10 ชั้น 
และห้องตรวจ
แพทย ์ศูนย์
สุขภาพชุมชน 
(บ้านไร่)

20,000.00        20,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท หลักเพชรคอน
สตรัคชั่น จํากดั

18,000.00    บริษัท หลักเพชรคอนสตรัคชั่น จํากดั18,000.00       ราคาตํ่าสุด
PO

Pก63120514

449 จา้งปรับปรุงพื้น
หน้าห้องศูนยโ์รค
หลอดเลือดและ
สมอง ชั้น 4 
อาคาร เจา้ฟ้าฯ

45,000.00        45,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรกอ่สร้าง 44,025.00    ร้านปิยพรกอ่สร้าง 44,025.00       ราคาตํ่าสุด
PO

Pก63120515

450

จา้งซ่อมแซมท่อน้ําประปา อาคารสุขา ชั้น 211,300.00        11,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรกอ่สร้าง 11,000.00    ร้านปิยพรกอ่สร้าง 11,000.00       ราคาตํ่าสุด
PO

Pก63120529

451

จา้งซ่อมแซมท่อระบายน้ํา นรีเวช14,800.00        14,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรกอ่สร้าง 14,500.00    ร้านปิยพรกอ่สร้าง 14,500.00       ราคาตํ่าสุด
PO

Pก63120530

452

จา้งกั้นผนังพร้อมจดัทําประตู อาคารอบุัติเหตุฉกุเฉนิ51,900.00        51,900.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท หลักเพชรคอน
สตรัคชั่น จํากดั

51,500.00    บริษัท หลักเพชรคอนสตรัคชั่น จํากดั51,500.00       ราคาตํ่าสุด
PO

Pก63120561



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

453

จา้งจดัทําห้องพักเภสัชกร เคมีบําบัด อาคาร 10 ชั้น 78,000.00        78,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท หลักเพชรคอน
สตรัคชั่น จํากดั

76,000.00    บริษัท หลักเพชรคอนสตรัคชั่น จํากดั76,000.00       ราคาตํ่าสุด
PO

Pก63120585

454

จา้งปรับปรุงพื้นสําหรับรถเขน็ยาหน้าอาคารโภชนาการ30,000.00        30,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรกอ่สร้าง 29,500.00    ร้านปิยพรกอ่สร้าง 29,500.00       ราคาตํ่าสุด
PO

Pก63120586

455

จา้งปรับปรุงห้อง X-Ray เดิม งานกายอปุกรณ์81,600.00        81,600.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เอส.บิวด้ิง 81,000.00    หจก.เอ.เอส.บิวด้ิง 81,000.00       ราคาตํ่าสุด
PO

Pก63120587

456

จา้งปรับปรุงผนังห้องจา่ยยาผู้ป่วยนอก92,400.00        92,400.00     เฉพาะเจาะจง นายเอกพจน์ คุ้มจติร 89,000.00    นายเอกพจน์  คุ้มจติร 89,000.00       ราคาตํ่าสุด
PO

Pก63120588

457

จา้งเปล่ียนฝ้าเพดานหอผู้ป่วยหนักไฟไหม้น้ําร้อนลวก40,300.00        40,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรกอ่สร้าง 40,000.00    ร้านปิยพรกอ่สร้าง 40,000.00       ราคาตํ่าสุด
PO

Pก63120603

458 ครุภัณฑ์สํานักงาน 81,000.00           81,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ราชบุรีแต่งบ้าน 81,000.00       บ.ราชบุรีแต่งบ้าน 81,000.00          ราคาตํ่าสุด PJ63120022
459 ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว
70,750.00           70,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักด์ิ 70,750.00       ร้านกิตติศักด์ิ 70,750.00          ราคาตํ่าสุด Pฉ63120023

460 ซ่อมบํารุงรักษา
เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง

28,248.00           28,248.00       เฉพาะเจาะจง บ.เรดด้ีฟัปฟาโรล์ 28,248.00       บ.เรดด้ีฟัปฟาโรล์ 28,248.00          ราคาตํ่าสุด Pภ63120624

461 จ้างเหมาเช่ารถตู้ 7,900.00            7,900.00         เฉพาะเจาะจง นายชยตุ 7,900.00         นายชยตุ 7,900.00           ราคาตํ่าสุด P263120491
462 จ้างเหมาเช่ารถตู้ 5,200.00            5,200.00         เฉพาะเจาะจง นายชยตุ 5,200.00         นายชยตุ 5,200.00           ราคาตํ่าสุด P263120531
463 จ้างเหมาเช่ารถตู้ 2,600.00            2,600.00         เฉพาะเจาะจง นายชยตุ 2,600.00         นายชยตุ 2,600.00           ราคาตํ่าสุด P263120592
464 จ้างเหมาเช่ารถตู้ 5,400.00            5,400.00         เฉพาะเจาะจง นายชยตุ 5,400.00         นายชยตุ 5,400.00           ราคาตํ่าสุด P263120598
465 จ้างเหมาเช่ารถตู้ 2,800.00            2,800.00         เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ 2,800.00         นายอภิชาติ 2,800.00           ราคาตํ่าสุด P263120608
466 เช่าสนามหญ้าเทียม 2,400.00            2,400.00         เฉพาะเจาะจง นางดวงสุดารัตน์ 2,400.00         นางดวงสุดารัตน์ 2,400.00           ราคาตํ่าสุด P263120614



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

467 กระเบือ้งเซรามิค 31,340.00           31,340.00 เฉพาะเจาะจง บ.หลักเพชร 31,340.00       บ.หลักเพชร 31,340.00 ราคาตํ่าสุด P963120033
468 ตําราวารสาร/ตํารา

ทางการแพทย์
4,900.00            4,900.00 เฉพาะเจาะจง นพ.เรืองศักด์ิ 4,900.00         นพ.เรืองศักด์ิ 4,900.00 ราคาตํ่าสุด PM63120001

469 ตําราวารสาร/ตํารา
ทางการแพทย์

1,100.00            1,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.พีวาทิน 1,100.00         บ.พีวาทิน 1,100.00 ราคาตํ่าสุด PM63120002

470 ตําราวารสาร/ตํารา
ทางการแพทย์

1,157.50            1,157.50 เฉพาะเจาะจง ศูนยห์นังสือจุฬา 1,157.50         ศูนยห์นังสือจุฬา 1,157.50 ราคาตํ่าสุด PM63120003

471 ตําราวารสาร/ตํารา
ทางการแพทย์

10,189.80           10,189.80 เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอ็ดยเูคชัน่ 10,189.80       บ.ซีเอ็ดยเูคชัน่ 10,189.80 ราคาตํ่าสุด PM63120004

472 จ้างบํารุงรักษาแอร์
ควบคุมความชืน้

149,000.00         149,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไอโปร เทคโนโลย ีจํากัด 149,000.00     บ.ไอโปร เทคโนโลย ีจํากัด 149,000.00 ราคาตํ่าสุด 23/2563

473 จ้างเหมาบุคคล 94,500.00           94,500.00       เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย เขือ่นขันธส์ถิตย์ 94,500.00       นายเอกชัย เขือ่นขันธส์ถิตย์ 94,500.00          ราคาตํ่าสุด P263120577
474 จ้างเหมาบุคคล 19,840.00           19,840.00       เฉพาะเจาะจง นายภัทรพร จังสถิตยก์ุล 19,840.00       นางสาวภัทรพร จังสถิตยก์ุล 19,840.00          ราคาตํ่าสุด P263120616

475 จ้างเหมาบุคคล 19,840.00           19,840.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล อุทัยกัน 19,840.00       นายณัฐพล อุทัยกัน 19,840.00          ราคาตํ่าสุด P263120617
476 จ้างเหมาบุคคล 19,840.00           19,840.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิดา จันจําเนียร 19,840.00       นางสาวลลิดา จันจําเนียร 19,840.00          ราคาตํ่าสุด P63120618
477 จ้างเหมาบุคคล 23,040.00           23,040.00       เฉพาะเจาะจง นายอนุชา เพชรเม็ดเต่ง 23,040.00       นายอนุชา เพชรเม็ดเต่ง 23,040.00          ราคาตํ่าสุด P63120619
478 จ้างเหมาบุคคล 23,040.00           23,040.00       เฉพาะเจาะจง นาวสาวจิรนันท์ ประหารภาพ 23,040.00       นาวสาวจิรนันท์ ประหารภาพ 23,040.00          ราคาตํ่าสุด P63120620

479 จ้างเหมาบุคคล 23,040.00           23,040.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวญาดานันท์ เสนา
ธรรม

23,040.00       นางสาวญาดานันท์ เสนา
ธรรม

23,040.00          ราคาตํ่าสุด P63120621

480 จ้างเหมาบุคคล 23,040.00           23,040.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิยง ดาบฉิมพลี 23,040.00       นางสาวรุจิยง ดาบฉิมพลี 23,040.00          ราคาตํ่าสุด P63120622
481 จ้างเหมาบุคคล 23,040.00           23,040.00       เฉพาะเจาะจง นายธาํรง บุญปกครอง 19,300.00       นายธาํรง บุญปกครอง 19,300.00          ราคาตํ่าสุด P63120623
482 จ้างเหมาทําความ

สะอาด
34,500.00           34,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย 

เค.เอ็ม อินเตอร์เทค
34,500.00       บริษัท รักษาความปลอดภัย 

เค.เอ็ม อินเตอร์เทค
34,500.00          ราคาตํ่าสุด P63120613



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

6/12/2562

6/12/2562

6/12/2562
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17/12/2562

17/12/2562

23/12/2562
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24/12/2562

23/12/2562

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

16 ธค 2562

16/12/2562
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แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
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แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
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แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
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แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
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แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
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แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
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แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
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แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
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25/12/2562

25/12/2562

25/12/2562

25/12/2562

26/12/2562

26/12/2562



แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

26/12/2562

26/12/2562

26/12/2562

26/12/2562

27/12/2562

27/12/2562

27/12/2562

27/12/2562

27/12/2562

23/12/62

04/12/62

13/12/63

02/12/62

02/12/62

06/12/62

13/12/62

26/12/62

26/12/62

26/12/62

02/12/62

02/12/62

02/12/62

02/12/62



แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

02/12/62

02/12/62

02/12/62

02/12/62

02/12/62

02/12/62

02/12/62

03/12/62

03/12/62

03/12/62

03/12/62

03/12/62

03/12/62

03/12/62

04/12/62

04/12/62

04/12/62

06/12/62

06/12/62

06/12/62

06/12/62

06/12/62

06/12/62

06/12/62

09/12/62

09/12/62



แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

09/12/62

09/12/62

09/12/62

09/12/62

09/12/62

09/12/62

09/12/62

09/12/62

12/12/62

12/12/62

16/12/62

16/12/62

16/12/62

16/12/62

16/12/62

16/12/62

16/12/62

17/12/62

17/12/62

17/12/62

17/12/62

17/12/62

17/12/62

17/12/62

18/12/62

18/12/62



แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

18/12/62

18/12/62

18/12/62

18/12/62

18/12/62

18/12/62

18/12/62

18/12/62

18/12/62

18/12/62

18/12/62

18/12/62

19/12/62

19/12/62

19/12/62

19/12/62

19/12/62

19/12/62

20/12/62

20/12/62

20/12/62

20/12/62

26/12/62

26/12/62

09/12/62
11/12/62
13/12/62



แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

21/11/62
12/12/62
27/12/62
24/12/62
23/12/62
25/11/62
02/12/62
04/12/62
27/12/62
24/12/62
27/12/62
12/12/62
18/12/62

6/12/2562
6/12/2562
6/12/2562
6/12/2562
6/12/2562
9/12/2562
9/12/2562
9/12/2562
9/12/2562
9/12/2562
9/12/2562
9/12/2562

16/12/2562
16/12/2562



แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

16/12/2562
18/12/2562
18/12/2562
18/12/2562
19/12/2562
25/12/2562
25/12/2562
25/12/2562
25/12/2562
26/12/2562
9/12/2562
9/12/2562
9/12/2562
9/12/2562
9/12/2562

11/12/2562
11/12/2562
11/12/2562
11/12/2562
16/12/2562
16/12/2562
19/12/2562
19/12/2562
3/01/2563
3/01/2563
3/01/2563

14/01/2563



แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

14/01/2563
14/01/2563
14/01/2563
14/01/2563
14/01/2563
15/1/2563
27/1/2563
27/1/2563
27/1/2563
27/1/2563

11/12/2563
17/12/2563
19/12/2563
23/12/2563

13-ธ.ค.-63
27/12/1963
2/12/2562
2/12/2562
2/12/2562
3/12/2562

4/12/2562
9/12/2562
9/12/2562

26/12/2562
26/12/2562
26/12/2562



แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

3/12/2562
3/12/2562
3/12/2562
3/12/2562

12/12/2562
3/12/2562
3/12/2562
3/12/2562
3/12/2562
3/12/2562
3/12/2562
3/12/2562

12/12/2562
16/12/2562
17/12/2562
18/12/2562
19/12/2562
19/12/2562
24/12/2562
24/12/2562
24/12/2562
3/12/2562

3/12/2562



แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

3/12/2562

3/12/2562

3/12/2562

11/12/2562

11/12/2562

11/12/2562

9/12/2562
13/12/2562
17/12/2562
24/12/2562
25/12/2562
3/12/2562

6/12/2562

3 ธันวาคม 2562



แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

3 ธันวาคม 2562

3 ธันวาคม 2562

3 ธันวาคม 2562

3 ธันวาคม 2562

3 ธันวาคม 2562



แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

3 ธันวาคม 2562

3 ธันวาคม 2562

3 ธันวาคม 2562

3 ธันวาคม 2562

12 ธันวาคม 2562



แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

16 ธันวาคม 2562

16 ธันวาคม 2562

16 ธันวาคม 2562

16 ธันวาคม 2562

23 ธันวาคม 2562

2/12/2562
2/12/2562

27/12/2563

2/12/2562
4/12/2562

17/12/2562
18/12/2562
24/12/2562
27/12/2562



แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

2/12/2562
2/12/2562

2/12/2562

2/12/2562

3/12/2562

25/12/2562

13/12/2562
27/12/2562

27/12/2562
27/12/2562
27/12/2562
27/12/2562

27/12/2562

27/12/2562
27/12/2562
27/12/2562



แบบ สขร. 1

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุป

1 ลับคม ปรับผิว 
ท าความสะอาด 

          4,850.00        28,770.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอเมนเทนแนนส์ จ ากัด     4,850.00 บ. ไบโอเมนเทนแนนส์ จ ากัด              4,850.00 ราคาต  าสุด P$63010044 3/01/2563

2 ซํอมเครื องย๎อม
แผํนสไลด์

        72,225.00        41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฮีตโตเซ็นเตอร์ จ ากัด   72,225.00 บ.ฮีตโตเซ็นเตอร์ จ ากัด            72,225.00 ราคาต  าสุด P$63010045 3/01/2563

3 ซํอมเครื องชํวย
หายใจเด็กแรก
เกิด

        20,273.00          8,025.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกทเวย์ เฮลธ์แคร์ จ ากัด   20,273.00 บ.เกทเวย์ เฮลธ์แคร์ จ ากัด            20,273.00 ราคาต  าสุด P$63010046 3/01/2563

4 จ๎างลับคม
กรรไกรตัดไหม
ส าหรับ
เครื องมือผําตัด

        68,694.00          1,605.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอสพ ีเมดิคอล ซิสเต็ม   68,694.00 บ.เอสพ ีเมดิคอล ซิสเต็ม            68,694.00 ราคาต  าสุด P$63010047 3/01/2563

5 ซํอมเครื องชํวย
หายใจชนิด
ควบคุมปริมาตร
ความดัน

        41,515.00        41,515.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพรม์ เมดิคอล   41,515.00 บ.ไพรม์ เมดิคอล            41,515.00 ราคาต  าสุด P$63010048 3/01/2563

6 ซอํมเครื องท าให๎
รํางกายอบอุนํ
ด๎วยแรงลม

        22,500.00        22,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม แอล เทคโนโลยี   22,500.00 บ.เอ็ม แอล เทคโนโลยี            22,500.00 ราคาต  าสุด P$63010049 3/01/2563

7 ซอํมเครื อง
ควบคุมการฉีด
ยาเข๎าเส๎นด๎วย

          7,190.00          7,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง 
จ ากัด

    7,190.00 บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด              7,190.00 ราคาต  าสุด P$63010050 3/01/2563

8 ซํอมชุดเจาะตัด
คว๎านกระดูก
ความเร๎วสูงโดย
ใช๎ลมฯ

        45,742.50        45,742.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

  45,742.50 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด            45,742.50 ราคาต  าสุด P$63010051 09/012563

9 ซํอมเครื องชํวย
หายใจชนิด
ควบคุมปริมาตร
ความดัน

        66,503.20        66,503.20 เฉพาะเจาะจง บ.เกทเวย์ เฮลธ์แคร์ จ ากัด   66,503.20 บ.เกทเวย์ เฮลธ์แคร์ จ ากัด            66,503.20 ราคาต  าสุด P$63010052 09/012563

10 ซํอมเครื องทัน
ตกรรม

        98,000.00        98,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี ที วายเดนทัล   98,000.00 หจก.ซี ที วายเดนทัล            98,000.00 ราคาต  าสุด P$63010053 09/012563

11 ซํอมเครื องชํวย
หายใจชนิด
ควบคุมปริมาตร

        25,200.00        25,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม แอล เทคโนโลยี   25,200.00 บ.เอ็ม แอล เทคโนโลยี            25,200.00 ราคาต  าสุด P$63010054 22/1/2563

12 ซํอมเครื องชํวย
หายใจชนิด
ควบคุมปริมาตร
ความดัน

        15,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด   15,000.00 บ.เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด            15,000.00 ราคาต  าสุด P$63010055 22/1/2563

13 ซํอมเครื องไต
เทียม

        99,405.00        99,405.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เนฟโฟรแคร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

  99,405.00 บริษทั เนฟโฟรแคร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

           99,405.00 ราคาต  าสุด P$63010056 22/1/2563

14 ซํอมเครื อง
ละลายพาสมา
ระบบความร๎อน

        20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีมาร์ค จ ากัด   20,000.00 บริษทั ดีมาร์ค จ ากัด            20,000.00 ราคาต  าสุด P$63010057 22/1/2563

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุปทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
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15 ซํอมยูนิตท าฟนั         28,200.00        28,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี ที วายเดนทัล   28,200.00 หจก.ซี ที วายเดนทัล            28,200.00 ราคาต  าสุด P$63010058 23/1/2563

16 ซํอมเครื องมือต๎ู
ก าจัดไอระเหย
ของสารเคมี

        26,500.00        26,500.00 เฉพาะเจาะจง ซายน์ ไอคอน   26,500.00 ซายน์ ไอคอน            26,500.00 ราคาต  าสุด P$63010059 23/1/2563

17 ซํอม
เครื องตรวจ
คลื นไฟฟา้หวัใจ

        30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

  30,000.00 บ.อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

           30,000.00 ราคาต  าสุด P$63010060 23/1/1963

18 ซํอมเครื องชํวย
หายใจชนิด
ควบคุมปริมาตร

        81,855.00        81,855.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดรกเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

  81,855.00 บ.เดรกเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

           81,855.00 ราคาต  าสุด P$63010061 23/1/2563

19 ซํอม
เครื องเอกซเรย์
เคลื อนที 

        38,000.00        38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด   38,000.00 บริษทั บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด            38,000.00 ราคาต  าสุด P$63010062 23/1/2563

20 ซํอมชุดสวําน
เจาะและตัด
กรอกระโหลก

        57,000.00        57,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

  57,000.00 บ.ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

           57,000.00 ราคาต  าสุด P$63010063 23/1/2563

21 ซํอมเครื องนึ ง
อบแก๏สเอทธิลีน

        21,150.00        21,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทศสุมา เมดิคอล   21,150.00 หจก.ทศสุมา เมดิคอล            21,150.00 ราคาต  าสุด P$63010064 23/1/1963

22 ซํอมเครื องเปิด
กระโหลกศรีษะ
ตัดและกรอ
กระดูกฯ

        21,400.00        21,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

  21,400.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด            21,400.00 ราคาต  าสุด P$63010065 23/1/2563

23 ซํอมกล๎องสํอง
ตรวจหลอด
อาหารกระเพาะ
อาหารและ
ล าไส๎ส๎นต๎น 

      158,000.00      158,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเอ็นโดสโคป เซอร์วิส 
จ ากัด

######### บ.ไทยเอ็นโดสโคป เซอร์วิส จ ากัด           158,000.00 ราคาต  าสุด 28/2563 30/1/2563

24 ฟลิเตอร์ส าหรับ
ต๎ูอบเด็ก

        21,250.00        21,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ 
จ ากัด

  21,250.00 บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด            21,250.00 ราคาต  าสุด P$63010028 14/01/2563

25 ชุดทุนํฟวิส์
คอยด์มอเตอร์

          2,500.00          2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพนิิจยนต์     2,500.00 ร๎านพนิิจยนต์              2,500.00 ราคาต  าสุด P$63010029 15/01/2563

26 มอเตอร์ควบคุม
ทํานั ง (หลังพงิ)

        12,700.00        12,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิคตอรี  ครุภณัฑ์การแพทย์ 
จ ากัด

  12,700.00 บ.วิคตอรี  จ ากัด            12,700.00 ราคาต  าสุด P$63010030 17/01/2563

27 Cuff BP ผ๎ูใหญํ
หางเดียว 

          3,800.00          3,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจเอส ยูนิเทค     3,800.00 บ.เจเอส ยูนิเทค              3,800.00 ราคาต  าสุด P$63010031 21/01/2563

28 แผํนอํานฮีมา
โตคริส

          3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์     3,000.00 คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์              3,000.00 ราคาต  าสุด P$63010032 21/01/2563

29 ผ๎าพนัแขนทํอคํู 
ส าหรับผ๎ูใหญํ 

          5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ 
จ ากัด

    5,000.00 บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด              5,000.00 ราคาต  าสุด P$63010033 21/01/2563

30 KIT VAC SSR A
SM DISS MODE
L          

        68,587.00        68,587.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอสพ ีเมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากัด   68,587.00 บ.เอสพ ีเมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากัด            68,587.00 ราคาต  าสุด P$63010034 21/01/2563

31 เวชภณัฑ์มิใชํยา         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 PG63010330 6/1/2563



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุปทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

32 เวชภณัฑ์มิใชํยา         97,370.00        97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด   97,370.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด            97,370.00 ราคาต  าสุด PG63010331 6/1/2563
33 เวชภณัฑ์มิใชํยา         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 PG63010332 6/1/2563
34 เวชภณัฑ์มิใชํยา         82,176.00        82,176.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด   82,176.00 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด            82,176.00 ราคาต  าสุด PG63010333 6/1/2563
35 เวชภณัฑ์มิใชํยา         26,520.00        26,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด   26,520.00 บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด            26,520.00 ราคาต  าสุด PG63010334 6/1/2563
36 เวชภณัฑ์มิใชํยา         93,090.00        93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด   93,090.00 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด            93,090.00 ราคาต  าสุด PG63010335 6/1/2563
37 เวชภณัฑ์มิใชํยา         80,506.80        80,506.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด   80,506.80 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด            80,506.80 ราคาต  าสุด PG63010336 7/1/2563
38 เวชภณัฑ์มิใชํยา         88,435.50        88,435.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด   88,435.50 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด            88,435.50 ราคาต  าสุด PG63010337 7/1/2563
39 เวชภณัฑ์มิใชํยา         83,600.00        83,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด   83,600.00 บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด            83,600.00 ราคาต  าสุด PG63010338 7/1/2563
40

เวชภณัฑ์มิใชํยา         18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ 
จ ากัด   18,000.00

บริษทั อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ 
จ ากัด            18,000.00 ราคาต  าสุด PG63010339 7/1/2563

41 เวชภณัฑ์มิใชํยา         25,412.50        25,412.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด   25,412.50 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด            25,412.50 ราคาต  าสุด PG63010340 7/1/2563
42 เวชภณัฑ์มิใชํยา         95,187.20        95,187.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด   95,187.20 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด            95,187.20 ราคาต  าสุด PG63010341 7/1/2563
43

เวชภณัฑ์มิใชํยา         90,200.00        90,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด   90,200.00

บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด            90,200.00 ราคาต  าสุด PG63010342 7/1/2563

44 เวชภณัฑ์มิใชํยา         99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโร เมด จ ากัด   99,000.00 บริษทั สไปโร เมด จ ากัด            99,000.00 ราคาต  าสุด PG63010343 7/1/2563
45 เวชภณัฑ์มิใชํยา         30,345.00        30,345.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด   30,345.00 บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด            30,345.00 ราคาต  าสุด PG63010344 7/1/2563
46

เวชภณัฑ์มิใชํยา         12,840.00        12,840.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิส
เต็มส์ ประเทศไทย จ ากัด   12,840.00

บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
 ประเทศไทย จ ากัด            12,840.00 ราคาต  าสุด PG63010345 7/1/2563

47 เวชภณัฑ์มิใชํยา         27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด   27,000.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด            27,000.00 ราคาต  าสุด PG63010346 8/1/2563
48 เวชภณัฑ์มิใชํยา         37,450.00        37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด   37,450.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด            37,450.00 ราคาต  าสุด PG63010347 8/1/2563
49 เวชภณัฑ์มิใชํยา         42,800.00        42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด   42,800.00 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด            42,800.00 ราคาต  าสุด PG63010348 8/1/2563
50

เวชภณัฑ์มิใชํยา         14,881.00        14,881.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล 
ซัพพลาย จ ากัด   14,881.00

บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพ
พลาย จ ากัด            14,881.00 ราคาต  าสุด PG63010349 8/1/2563

51 เวชภณัฑ์มิใชํยา         30,005.00        30,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จ ากัด   30,005.00 บริษทั ยูนิเมด จ ากัด            30,005.00 ราคาต  าสุด PG63010350 8/1/2563
52 เวชภณัฑ์มิใชํยา           8,000.00          8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาร์ธา กรุ๏ป จ ากัด     8,000.00 บริษทั มาร์ธา กรุ๏ป จ ากัด              8,000.00 ราคาต  าสุด PG63010351 8/1/2563
53 เวชภณัฑ์มิใชํยา         26,000.00        26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออมนิแคร์ จ ากัด   26,000.00 บริษทั ออมนิแคร์ จ ากัด            26,000.00 ราคาต  าสุด PG63010352 8/1/2563
54 เวชภณัฑ์มิใชํยา         52,965.00        52,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด   52,965.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด            52,965.00 ราคาต  าสุด PG63010353 8/1/2563
55 เวชภณัฑ์มิใชํยา         52,344.40        52,344.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด   52,344.40 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด            52,344.40 ราคาต  าสุด PG63010354 8/1/2563
56 เวชภณัฑ์มิใชํยา         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 PG63010355 15/1/2563
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57 เวชภณัฑ์มิใชํยา         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 PG63010356 15/1/2563
58 เวชภณัฑ์มิใชํยา         93,518.00        93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด   93,518.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด            93,518.00 ราคาต  าสุด PG63010357 15/1/2563
59 เวชภณัฑ์มิใชํยา         91,200.00        91,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จ ากัด   91,200.00 บริษทั ไทยก๏อส จ ากัด            91,200.00 ราคาต  าสุด PG63010358 15/1/2563
60

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

บริษทั ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด            90,000.00 ราคาต  าสุด PG63010359 15/1/2563

61 เวชภณัฑ์มิใชํยา         92,448.00        92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด   92,448.00 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด            92,448.00 ราคาต  าสุด PG63010360 15/1/2563
62

เวชภณัฑ์มิใชํยา         72,525.00        72,525.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด   72,525.00

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด            72,525.00 ราคาต  าสุด PG63010361 15/1/2563

63 เวชภณัฑ์มิใชํยา         93,090.00        93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด   93,090.00 บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด            93,090.00 ราคาต  าสุด PG63010362 15/1/2563
64 เวชภณัฑ์มิใชํยา         14,750.00        14,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จ ากัด   14,750.00 บริษทั ยูนิเมด จ ากัด            14,750.00 ราคาต  าสุด PG63010363 15/1/2563
65

เวชภณัฑ์มิใชํยา         84,000.00        84,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด   84,000.00

บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด            84,000.00 ราคาต  าสุด PG63010364 15/1/2563

66
เวชภณัฑ์มิใชํยา         28,900.00        28,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั อุดมภณัฑ์ ซัพพลาย 
จ ากัด   28,900.00 บริษทั อุดมภณัฑ์ ซัพพลาย จ ากัด            28,900.00 ราคาต  าสุด PG63010365 15/1/2563

67
เวชภณัฑ์มิใชํยา         61,600.00        61,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล 
ซัพพลาย จ ากัด   61,600.00

บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพ
พลาย จ ากัด            61,600.00 ราคาต  าสุด PG63010366 15/1/2563

68 เวชภณัฑ์มิใชํยา         76,349.50        76,349.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด   76,349.50 บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด            76,349.50 ราคาต  าสุด PG63010367 15/1/2563
69 เวชภณัฑ์มิใชํยา         89,452.00        89,452.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิก๎าแคร์ จ ากัด   89,452.00 บริษทั เมดิก๎าแคร์ จ ากัด            89,452.00 ราคาต  าสุด PG63010368 15/1/2563
70 เวชภณัฑ์มิใชํยา         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 PG63010369 16/1/2563
71 เวชภณัฑ์มิใชํยา         49,434.00        49,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด   49,434.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด            49,434.00 ราคาต  าสุด PG63010370 16/1/2563
72 เวชภณัฑ์มิใชํยา         35,577.50        35,577.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด   35,577.50 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด            35,577.50 ราคาต  าสุด PG63010371 16/1/2563
73 เวชภณัฑ์มิใชํยา         93,000.00        93,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด   93,000.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด            93,000.00 ราคาต  าสุด PG63010372 16/1/2563
74

เวชภณัฑ์มิใชํยา         20,411.00        20,411.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล 
ซัพพลาย จ ากัด   20,411.00

บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพ
พลาย จ ากัด            20,411.00 ราคาต  าสุด PG63010373 16/1/2563

75 เวชภณัฑ์มิใชํยา         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 PG63010374 16/1/2563
76 เวชภณัฑ์มิใชํยา         41,516.00        41,516.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด   41,516.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด            41,516.00 ราคาต  าสุด PG63010375 16/1/2563
77 เวชภณัฑ์มิใชํยา         50,000.00        50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด   50,000.00 บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด            50,000.00 ราคาต  าสุด PG63010376 16/1/2563
78 เวชภณัฑ์มิใชํยา         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 PG63010377 16/1/2563
79 เวชภณัฑ์มิใชํยา           8,400.00          8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออมนิเมด จ ากัด     8,400.00 บริษทั ออมนิเมด จ ากัด              8,400.00 ราคาต  าสุด PG63010378 16/1/2563
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80
เวชภณัฑ์มิใชํยา         21,200.00        21,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด   21,200.00

บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด            21,200.00 ราคาต  าสุด PG63010379 16/1/2563

81 เวชภณัฑ์มิใชํยา         52,000.00        52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จ ากัด   52,000.00 บริษทั ไทยก๏อส จ ากัด            52,000.00 ราคาต  าสุด PG63010380 16/1/2563
82

เวชภณัฑ์มิใชํยา         70,000.00        70,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย 
จ ากัด   70,000.00 บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด            70,000.00 ราคาต  าสุด PG63010381 16/1/2563

83
เวชภณัฑ์มิใชํยา         70,000.00        70,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด   70,000.00

บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด            70,000.00 ราคาต  าสุด PG63010382 16/1/2563

84 เวชภณัฑ์มิใชํยา         97,370.00        97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด   97,370.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด            97,370.00 ราคาต  าสุด PG63010383 21/1/2563
85

เวชภณัฑ์มิใชํยา         12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด   12,000.00

บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด            12,000.00 ราคาต  าสุด PG63010384 21/1/2563

86
เวชภณัฑ์มิใชํยา         53,025.20        53,025.20 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โล
จิสติกส์   53,025.20

บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ
สติกส์            53,025.20 ราคาต  าสุด PG63010385 21/1/2563

87 เวชภณัฑ์มิใชํยา         94,160.00        94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด   94,160.00 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด            94,160.00 ราคาต  าสุด PG63010386 21/1/2563
88 เวชภณัฑ์มิใชํยา         36,750.00        36,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด   36,750.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด            36,750.00 ราคาต  าสุด PG63010387 21/1/2563
89

เวชภณัฑ์มิใชํยา         90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด   90,000.00

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด            90,000.00 ราคาต  าสุด PG63010388 21/1/2563

90 เวชภณัฑ์มิใชํยา         12,807.60        12,807.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด   12,807.60 บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด            12,807.60 ราคาต  าสุด PG63010389 21/1/2563
91 เวชภณัฑ์มิใชํยา         91,057.00        91,057.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด   91,057.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด            91,057.00 ราคาต  าสุด PG63010390 22/1/2563
92

เวชภณัฑ์มิใชํยา         13,440.00        13,440.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เจบี เมดิคอล ซัพพลาย
 จ ากัด   13,440.00

บริษทั เจบี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด            13,440.00 ราคาต  าสุด PG63010391 22/1/2563

93
เวชภณัฑ์มิใชํยา         14,400.00        14,400.00 เฉพาะเจาะจง

หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วีอาร์ ซัพ
พอร์ต   14,400.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต            14,400.00 ราคาต  าสุด PG63010392 22/1/2563

94 เวชภณัฑ์มิใชํยา         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 PG63010393 22/1/2563
95 เวชภณัฑ์มิใชํยา         99,510.00        99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด   99,510.00 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด            99,510.00 ราคาต  าสุด PG63010394 22/1/2563
96

เวชภณัฑ์มิใชํยา         35,100.00        35,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล 
ซัพพลาย จ ากัด   35,100.00

บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพ
พลาย จ ากัด            35,100.00 ราคาต  าสุด PG63010395 22/1/2563

97 เวชภณัฑ์มิใชํยา         97,070.40        97,070.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด   97,070.40 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด            97,070.40 ราคาต  าสุด PG63010396 22/1/2563
98 เวชภณัฑ์มิใชํยา         94,502.40        94,502.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด   94,502.40 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด            94,502.40 ราคาต  าสุด PG63010397 23/1/2563
99 เวชภณัฑ์มิใชํยา         95,187.20        95,187.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด   95,187.20 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด            95,187.20 ราคาต  าสุด PG63010398 23/1/2563
100 เวชภณัฑ์มิใชํยา         60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด   60,000.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด            60,000.00 ราคาต  าสุด PG63010399 23/1/2563
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101
เวชภณัฑ์มิใชํยา         45,000.00        45,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด   45,000.00

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด            45,000.00 ราคาต  าสุด PG63010400 23/1/2563

102
เวชภณัฑ์มิใชํยา         61,000.00        61,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปร
ดักส์ จ ากัด   61,000.00

บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ 
จ ากัด            61,000.00 ราคาต  าสุด PG63010401 23/1/2563

103
เวชภณัฑ์มิใชํยา         62,060.00        62,060.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โล
จิสติกส์   62,060.00

บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ
สติกส์            62,060.00 ราคาต  าสุด PG63010402 23/1/2563

104 เวชภณัฑ์มิใชํยา         16,500.00        16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโร เมด จ ากัด   16,500.00 บริษทั สไปโร เมด จ ากัด            16,500.00 ราคาต  าสุด PG63010403 23/1/2563
105 เวชภณัฑ์มิใชํยา         97,370.00        97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด   97,370.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด            97,370.00 ราคาต  าสุด PG63010404 27/1/2563
106 เวชภณัฑ์มิใชํยา         18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด   18,000.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด            18,000.00 ราคาต  าสุด PG63010405 27/1/2563
107 เวชภณัฑ์มิใชํยา         72,450.00        72,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด   72,450.00 บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด            72,450.00 ราคาต  าสุด PG63010406 27/1/2563
108 เวชภณัฑ์มิใชํยา         29,681.80        29,681.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด   29,681.80 บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด            29,681.80 ราคาต  าสุด PG63010407 27/1/2563
109 เวชภณัฑ์มิใชํยา         73,935.00        73,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จ ากัด   73,935.00 บริษทั เมดิทอป จ ากัด            73,935.00 ราคาต  าสุด PG63010408 27/1/2563
110

เวชภณัฑ์มิใชํยา         17,976.00        17,976.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิส
เต็มส์ ประเทศไทย จ ากัด   17,976.00

บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
 ประเทศไทย จ ากัด            17,976.00 ราคาต  าสุด PG63010409 27/1/2563

111
เวชภณัฑ์มิใชํยา         97,500.00        97,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย 
จ ากัด   97,500.00 บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด            97,500.00 ราคาต  าสุด PG63010410 27/1/2563

112 เวชภณัฑ์มิใชํยา         54,570.00        54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด   54,570.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด            54,570.00 ราคาต  าสุด PG63010411 28/1/2563
113 เวชภณัฑ์มิใชํยา         13,400.00        13,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด   13,400.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด            13,400.00 ราคาต  าสุด PG63010412 28/1/2563
114

เวชภณัฑ์มิใชํยา         90,200.00        90,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด   90,200.00

บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด            90,200.00 ราคาต  าสุด PG63010413 28/1/2563

115 เวชภณัฑ์มิใชํยา         27,200.00        27,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด   27,200.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด            27,200.00 ราคาต  าสุด PG63010414 28/1/2563
116 เวชภณัฑ์มิใชํยา         41,000.00        41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จ ากัด   41,000.00 บริษทั ไทยก๏อส จ ากัด            41,000.00 ราคาต  าสุด PG63010415 28/1/2563
117 เวชภณัฑ์มิใชํยา         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 PG63010416 28/1/2563
118 เวชภณัฑ์มิใชํยา         11,875.00        11,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด   11,875.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด            11,875.00 ราคาต  าสุด PG63010417 28/1/2563
119 เวชภณัฑ์มิใชํยา         71,600.00        71,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สเตอลีน เฮลท์ จ ากัด   71,600.00 บริษทั สเตอลีน เฮลท์ จ ากัด            71,600.00 ราคาต  าสุด PG63010418 28/1/2563
120 เวชภณัฑ์มิใชํยา         14,400.00        14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เรียลเมด จ ากัด   14,400.00 บริษทั เรียลเมด จ ากัด            14,400.00 ราคาต  าสุด PG63010419 28/1/2563
121

เวชภณัฑ์มิใชํยา         41,000.00        41,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย 
จ ากัด   41,000.00 บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากัด            41,000.00 ราคาต  าสุด PG63010420 28/1/2563

122 เวชภณัฑ์มิใชํยา           6,848.00          6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด   97,070.40 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด            97,070.40 ราคาต  าสุด PG63010421 28/1/2563
123 เวชภณัฑ์มิใชํยา         87,419.00        87,419.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด   87,419.00 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด            87,419.00 ราคาต  าสุด PG63010422 28/1/2563
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124 เวชภณัฑ์มิใชํยา         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 PG63010423 28/1/2563
125 เวชภณัฑ์มิใชํยา         93,924.60        93,924.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิก๎าแคร์ จ ากัด   93,924.60 บริษทั เมดิก๎าแคร์ จ ากัด            93,924.60 ราคาต  าสุด PG63010424 28/1/2563
126 เวชภณัฑ์มิใชํยา         93,518.00        93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด   93,518.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด            93,518.00 ราคาต  าสุด PG63010425 29/1/2563
127 เวชภณัฑ์มิใชํยา         83,600.00        83,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด   83,600.00 บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด            83,600.00 ราคาต  าสุด PG63010426 29/1/2563
128 เวชภณัฑ์มิใชํยา         96,420.00        96,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด   96,420.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด            96,420.00 ราคาต  าสุด PG63010427 29/1/2563
129 เวชภณัฑ์มิใชํยา         99,724.00        99,724.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด   99,724.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด            99,724.00 ราคาต  าสุด PG63010428 30/1/2563
130 เวชภณัฑ์มิใชํยา         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 PG63010429 30/1/2563
131 เวชภณัฑ์มิใชํยา           3,686.15          3,686.15 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด     3,686.15 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด              3,686.15 ราคาต  าสุด PG63010430 30/1/2563
132 วัสดุทาง

การแพทย์ 
(วิสัญญ)ี

5,280.00 5,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด 5,280.00 บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด 5,280.00 ราคาต  าสุด
PF63010086 7/1/2563

133 วัสดุทาง
การแพทย์ 
(วิสัญญ)ี

24,503.00 24,503.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

24,503.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

24,503.00 ราคาต  าสุด
PF63010087 7/1/2563

134 วัสดุทาง
การแพทย์ 
(วิสัญญ)ี

13,950.00 13,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จ ากัด 13,950.00 บริษทั ยูนิเมด จ ากัด 13,950.00 ราคาต  าสุด
PF63010088 7/1/2563

135 วัสดุทาง
การแพทย์ 
(วิสัญญ)ี

45,250.00 45,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

45,250.00 บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

45,250.00 ราคาต  าสุด
PF63010089 7/1/2563

136 วัสดุทาง
การแพทย์ (ไต
เทียม)

128,220.00 1,025,760.00 e-bidding บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด ######### บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด 1,025,760.00 ราคาต  าสุด
PF63010091 9/1/2563

137 วัสดุทาง
การแพทย์ 
(กายภาพบ าบัด)

37,280.00 37,280.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล 37,280.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล 37,280.00 ราคาต  าสุด
PF63010090 7/1/2563

138 เวชภณัฑ์ที มิใชํ
ยา ทั วไป

        10,486.00        10,486.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอราวัณ ไฮเทค จ ากัด   10,486.00  บริษทั เอราวัณ ไฮเทค จ ากัด            10,486.00 ราคาต  าสุด PF63010074 6/1/2563
139 เวชภณัฑ์ที มิใชํ

ยา ทั วไป
        31,960.90        31,960.90 เฉพาะเจาะจง

 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากัด

  31,960.90
 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากัด

           31,960.90 ราคาต  าสุด PF63010075
6/1/2563

140 เวชภณัฑ์ที มิใชํ
ยา ทั วไป

        32,000.00        32,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เจพพี ีแคร์ จ ากัด   32,000.00  บริษทั เจพพี ีแคร์ จ ากัด            32,000.00 ราคาต  าสุด PF63010076 6/1/2563
141 เวชภณัฑ์ที มิใชํ

ยา ทั วไป
        78,043.50        78,043.50 เฉพาะเจาะจง  บริษทั สัปปายะ สยาม จ ากัด   78,043.50  บริษทั สัปปายะ สยาม จ ากัด            78,043.50 ราคาต  าสุด PF63010092 13/1/2563

142 เวชภณัฑ์ที มิใชํ
ยา ทั วไป

          4,800.00          4,800.00 เฉพาะเจาะจง
 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วี.เค.เมดิ
คอล

    4,800.00  หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล              4,800.00 ราคาต  าสุด PF63010093 13/1/2563
143 เวชภณัฑ์ที มิใชํ

ยา ทั วไป
        17,000.00        17,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด   17,000.00  บริษทั ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด            17,000.00 ราคาต  าสุด PF63010094 13/1/2563

144 เวชภณัฑ์ที มิใชํ
ยา ทั วไป

        45,200.00        45,200.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด   45,200.00  บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด            45,200.00 ราคาต  าสุด PF63010096 20/1/2563
145 เวชภณัฑ์ที มิใชํ

ยา ทั วไป
        25,360.00        25,360.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โกร๏ธ ซัพพลาย จ ากัด   25,360.00  บริษทั โกร๏ธ ซัพพลาย จ ากัด            25,360.00 ราคาต  าสุด PF63010099 27/1/2563

146 เวชภณัฑ์ที มิใชํ
ยา ทั วไป

          9,570.00          9,570.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โกร๏ธ ซัพพลาย จ ากัด     9,570.00  บริษทั โกร๏ธ ซัพพลาย จ ากัด              9,570.00 ราคาต  าสุด PF63010100 27/1/2563
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147 เวชภณัฑ์ที มิใชํ
ยา ทั วไป

        21,828.00        21,828.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากัด

  21,828.00
 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากัด

           21,828.00 ราคาต  าสุด PF63010101
27/1/2563

148 เวชภณัฑ์ที มิใชํ
ยา ทั วไป

        12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด   12,000.00  บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด            12,000.00 ราคาต  าสุด PF63010102 28/1/2563
149 เวชภณัฑ์ที มิใชํ

ยา ทั วไป
          3,240.00          3,240.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด     3,240.00  บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด              3,240.00 ราคาต  าสุด PF63010103 28/1/2563

150 เวชภณัฑ์ที มิใชํ
ยา ทั วไป

          8,560.00          8,560.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากัด

    8,560.00
 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากัด

             8,560.00 ราคาต  าสุด PF63010104
28/1/2563

151 เวชภณัฑ์ที มิใชํ
ยา ทั วไป

        51,200.00        51,200.00 เฉพาะเจาะจง
 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วี.เค.เมดิ
คอล

  51,200.00  หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล            51,200.00 ราคาต  าสุด PF63010105 28/1/2563
152 เวชภณัฑ์ที มิใชํ

ยา ทั วไป
        66,900.00        66,900.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอ็กซ์เปิร์ท จ ากัด   66,900.00  บริษทั เอ็กซ์เปิร์ท จ ากัด            66,900.00 ราคาต  าสุด PF63010106 28/1/2563

153 เวชภณัฑ์ที มิใชํ
ยา ทั วไป

        88,300.00        88,300.00 เฉพาะเจาะจง
 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วี.เค.เมดิ
คอล

  88,300.00  หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล            88,300.00 ราคาต  าสุด PF63010107 29/1/2563
154 เวชภณัฑ์ที มิใชํ

ยา เฝือก
        54,178.38

54,178.38
เฉพาะเจาะจง

 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากัด 54,178.38

 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากัด            54,178.38

ราคาต  าสุด PF63010077
6/1/2563

155 เวชภณัฑ์ที มิใชํ
ยา เฝือก

          3,650.00 3,650.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด 3,650.00  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด              3,650.00 ราคาต  าสุด PF63010078 6/1/2563
156 เวชภณัฑ์ที มิใชํ

ยา เฝือก
        55,155.00 55,155.00 เฉพาะเจาะจง

 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วี.เค.เมดิ
คอล 55,155.00  หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล            55,155.00 ราคาต  าสุด PF63010079 6/1/2563

157 เวชภณัฑ์ที มิใชํ
ยา เฝือก

        26,132.61
26,132.61

เฉพาะเจาะจง
 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากัด 26,132.61

 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากัด            26,132.61

ราคาต  าสุด PF63010081
7/1/2563

158 เวชภณัฑ์ที มิใชํ
ยา เฝือก

        40,850.00 40,850.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด 40,850.00  บริษทั เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด            40,850.00 ราคาต  าสุด PF63010095 13/1/2563
159 เวชภณัฑ์ที มิใชํ

ยา เฝือก
            900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด 900.00  บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด                 900.00 ราคาต  าสุด PF63010097 20/1/2563

160 เวชภณัฑ์ที มิใชํ
ยา เฝือก

          8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด 8,700.00  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด              8,700.00 ราคาต  าสุด PF63010098 20/1/2563
161 เวชภณัฑ์ที มิใชํ

ยา เฝือก
        64,162.55

64,162.55
เฉพาะเจาะจง

 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากัด 64,162.55

 บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากัด            64,162.55

ราคาต  าสุด PF63010108
29/1/2563

162 เวชภณัฑ์ที มิใชํ
ยา เฝือก

        41,475.00
41,475.00

เฉพาะเจาะจง
 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วีอาร์ ซัพ
พอร์ต 41,475.00

 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
           41,475.00

ราคาต  าสุด PF63010109
29/1/2563

163 เวชภณัฑ์ที มิใชํ
ยา สวนหวัใจ

        30,000.00
30,000.00

เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด
30,000.00

 บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด
           30,000.00

ราคาต  าสุด Pพ63010013
6/1/2563

164 เวชภณัฑ์ที มิใชํ
ยา สวนหวัใจ

        19,000.00        19,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไทย เมด - เทค จ ากัด   19,000.00  บริษทั ไทย เมด - เทค จ ากัด            19,000.00 ราคาต  าสุด Pพ63010014
6/1/2563

165 เวชภณัฑ์ที มิใชํ
ยา สวนหวัใจ

        56,000.00        56,000.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษทั เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

  56,000.00
 บริษทั เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

           56,000.00 ราคาต  าสุด Pพ63010015
20/1/2563

166 เวชภณัฑ์ที มิใชํ
ยา สวนหวัใจ

        90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไทย เมด - เทค จ ากัด   90,000.00  บริษทั ไทย เมด - เทค จ ากัด            90,000.00 ราคาต  าสุด Pพ63010016
29/1/2563



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุปทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

167 วัสดุทาง
การแพทย์ OR 83320        83,320.00

เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ากัด   83,320.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ากัด 83320  ราคาต  าสุด PN63010337 2/1/2563

168
วัสดุทาง

การแพทย์ OR           5,613.00          5,613.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจเอสวิชั น จ ากัด 5,613.00 บ.เจเอสวิชั น จ ากัด 5,613.00  ราคาต  าสุด PN63010338 2/1/2563
169

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         86,980.00        86,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 86,980.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 86,980.00  ราคาต  าสุด PN63010339 2/1/2563

170
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 99,000.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 99,000.00  ราคาต  าสุด PN63010340 2/1/2563
171

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         88,400.00        88,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 88,400.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 88,400.00  ราคาต  าสุด PN63010341 3/1/2563

172
วัสดุทาง

การแพทย์ OR           5,350.00          5,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไนน์ไพน์ จ ากัด 5,350.00 หจก.ไนน์ไพน์ จ ากัด 5,350.00  ราคาต  าสุด PN63010342 3/1/2563
173

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         11,500.00        11,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 11,500.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 11,500.00  ราคาต  าสุด PN63010343 3/1/2563

174
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         48,000.00        48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สันกรุ๏ป จ ากัด 48,000.00 บ.เอเมอร์สันกรุ๏ป จ ากัด 48,000.00  ราคาต  าสุด PN63010344 3/1/2563
175 วัสดุทาง

การแพทย์ OR         65,000.00
       65,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอ็นซ์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 65,000.00
บ.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอ็นซ์
(ประเทศไทย)จ ากัด 65,000.00  ราคาต  าสุด PN63010345 3/1/2563

176
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากัด 27,000.00 บ.เมดิทอป จ ากัด 27,000.00  ราคาต  าสุด PN63010346 3/1/2563
177

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         95,000.00        95,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 95,000.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 95,000.00  ราคาต  าสุด PN63010347 6/1/2563

178
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         26,750.00        26,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไนน์ไพน์ จ ากัด 26,750.00 หจก.ไนน์ไพน์ จ ากัด 26,750.00  ราคาต  าสุด PN63010348 6/1/2563
179

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         28,950.00        28,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๏ป จ ากัด 28,950.00 บ.วีไอโอ กรุ๏ป จ ากัด 28,950.00  ราคาต  าสุด PN63010349 6/1/2563

180
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         25,000.00        25,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมิท เฮลท์แคร์ จ ากัด 25,000.00 บ.ซัมมิท เฮลท์แคร์ จ ากัด 25,000.00  ราคาต  าสุด PN63010350 6/1/2563
181 วัสดุทาง

การแพทย์ OR         88,435.50
       88,435.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด 88,435.50
บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

88,435.50  ราคาต  าสุด PN63010351 6/1/2563
182 วัสดุทาง

การแพทย์ OR         84,144.80
       84,144.80 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากัด 84,144.80
บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ากัด 84,144.80  ราคาต  าสุด PN63010352 6/1/2563

183
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         86,500.00        86,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 86,500.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 86,500.00  ราคาต  าสุด PN63010353 7/1/2563
184

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         98,000.00        98,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 98,000.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 98,000.00  ราคาต  าสุด PN63010354 7/1/2563

185
วัสดุทาง

การแพทย์ 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 PN63010355 7/1/2563
186

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านยูนิต้ี คอมเมอร์เชียล 27,000.00 ร๎านยูนิต้ี คอมเมอร์เชียล 27,000.00  ราคาต  าสุด PN63010356 7/1/2563

187 วัสดุทาง
การแพทย์ OR         50,320.00

       50,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ากัด 50,320.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ากัด 50,320.00  ราคาต  าสุด PN63010357 7/1/2563

188 วัสดุทาง
การแพทย์ OR         64,200.00

       64,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด 64,200.00

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
64,200.00  ราคาต  าสุด PN63010358 7/1/2563

189
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         57,600.00        57,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 57,600.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 57,600.00  ราคาต  าสุด PN63010359 8/1/2563



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุปทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

190
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         66,982.00        66,982.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 66,982.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 66,982.00  ราคาต  าสุด PN63010360 8/1/2563
191

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         86,000.00        86,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 86,000.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 86,000.00  ราคาต  าสุด PN63010361 8/1/2563

192 วัสดุทาง
การแพทย์ OR         89,559.00

       89,559.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ากัด 89,559.00

บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ากัด 89,559.00  ราคาต  าสุด PN63010362 8/1/2563

193 วัสดุทาง
การแพทย์ OR         66,280.00

       66,280.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด 66,280.00

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
66,280.00  ราคาต  าสุด PN63010363 8/1/2563

194
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         34,000.00        34,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิแคร์(ประเทศไทย)จ ากัด 34,000.00 บ.เมดิแคร์(ประเทศไทย)จ ากัด 34,000.00  ราคาต  าสุด PN63010364 8/1/2563
195

วัสดุทาง
การแพทย์ OR       900,000.00      900,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 900,000.00 บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 900,000.00  ราคาต  าสุด PN63010365 8/1/2563

196
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         84,000.00        84,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ส.เจริญเทรดดิ้ง จ ากดั 84,000.00 บ.ส.เจริญเทรดดิ้ง จ ากดั 84,000.00  ราคาต  าสุด PN63010366 8/1/2563
197

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         61,200.00        61,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 61,200.00 บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 61,200.00  ราคาต  าสุด PN63010367 9/1/2563

198
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         40,660.00        40,660.00

เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน

 (ไทย) จ ากดั 40,660.00

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 40,660.00  ราคาต  าสุด PN63010368 9/1/2563
199

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         57,780.00        57,780.00

เฉพาะเจาะจง บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จ ากดั 57,780.00

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 57,780.00  ราคาต  าสุด PN63010369 9/1/2563
200

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         48,000.00        48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.น านวิัฒนก์ารชา่ง จ ากดั 48,000.00 บ.น านวิัฒนก์ารชา่ง จ ากดั 48,000.00  ราคาต  าสุด PN63010370 9/1/2563

201
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         67,560.00        67,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.สัปปายะ สยาม จ ากดั 67,560.00 บ.สัปปายะ สยาม จ ากดั 67,560.00  ราคาต  าสุด PN63010371 9/1/2563
202

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         90,522.00        90,522.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดคิอล จ ากดั 90,522.00 บ.เบตเตอร์ เมดคิอล จ ากดั 90,522.00  ราคาต  าสุด PN63010372 9/1/2563

203
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         84,400.00        84,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 84,400.00 บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 84,400.00  ราคาต  าสุด PN63010373 9/1/2563
204

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         96,835.00        96,835.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดคิอล จ ากดั 96,835.00 บ.เบตเตอร์ เมดคิอล จ ากดั 96,835.00  ราคาต  าสุด PN63010374 10/1/2563

205
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         77,500.00        77,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 77,500.00 บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 77,500.00  ราคาต  าสุด PN63010375 10/1/2563
206

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         66,040.40

       66,040.40 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน

 (ไทย) จ ากดั 66,040.40

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 66,040.40  ราคาต  าสุด PN63010376 10/1/2563
207

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม.เวล เมด จ ากดั 20,000.00 บ.เอ็ม.เวล เมด จ ากดั 20,000.00  ราคาต  าสุด PN63010377 10/1/2563

208
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         31,250.00        31,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญเวชภณัฑ์ 31,250.00 ร้านแสงเจริญเวชภณัฑ์ 31,250.00  ราคาต  าสุด PN63010378 10/1/2563
209

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         31,000.00        31,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แปซฟิคิ เฮลธแ์คร์ จ ากดั 31,000.00 บ.แปซฟิคิ เฮลธแ์คร์ จ ากดั 31,000.00  ราคาต  าสุด PN63010379 10/1/2563

210
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         77,040.00        77,040.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดคิอล จ ากดั 77,040.00 บ.เบตเตอร์ เมดคิอล จ ากดั 77,040.00  ราคาต  าสุด PN63010380 13/1/2563
211

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         86,099.69

       86,099.69 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน

 (ไทย) จ ากดั 86,099.69

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 86,099.69  ราคาต  าสุด PN63010381 13/1/2563



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุปทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

212
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         43,600.00        43,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 43,600.00 บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 43,600.00  ราคาต  าสุด PN63010382 13/1/2563
213

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         96,059.25

       96,059.25 เฉพาะเจาะจง บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จ ากดั 96,059.25

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 96,059.25  ราคาต  าสุด PN63010383 13/1/2563
214

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         89,880.00

       89,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทฟิคิ

(ประเทศไทย) จ ากดั 89,880.00

บ.บอสตัน ไซเอนทฟิคิ(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 89,880.00  ราคาต  าสุด PN63010384 13/1/2563
215

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 90,000.00 บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 90,000.00  ราคาต  าสุด PN63010385 14/1/2563

216
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         69,769.35

       69,769.35 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน

 (ไทย) จ ากดั 69,769.35

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 69,769.35  ราคาต  าสุด PN63010386 14/1/2563
217

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         91,800.00

       91,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จ ากดั 91,800.00

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 91,800.00  ราคาต  าสุด PN63010387 14/1/2563
218

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         96,300.00        96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.พเีอสอ ีเมดคิอล จ ากดั 96,300.00 บ.พเีอสอ ีเมดคิอล จ ากดั 96,300.00  ราคาต  าสุด PN63010388 14/1/2563

219
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         71,100.00        71,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนเิทค เฮลทแ์คร์ จ ากดั 71,100.00 บ.ยูนเิทค เฮลทแ์คร์ จ ากดั 71,100.00  ราคาต  าสุด PN63010389 14/1/2563
220

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         74,472.00

       74,472.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน

 (ไทย) จ ากดั 74,472.00

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 74,472.00  ราคาต  าสุด PN63010390 15/1/2563
221

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         65,056.00        65,056.00 เฉพาะเจาะจง บ.พเีอสอ ีเมดคิอล จ ากดั 65,056.00 บ.พเีอสอ ีเมดคิอล จ ากดั 65,056.00  ราคาต  าสุด PN63010391 15/1/2563

222
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         98,975.00        98,975.00

เฉพาะเจาะจง บ.ริโอ เฮลท ์แอนด ์ดไีวซ ์

จ ากดั 98,975.00

บ.ริโอ เฮลท ์แอนดด์ไีวท ์จ ากดั

98,975.00  ราคาต  าสุด PN63010392 15/1/2563
223

วัสดุทาง
การแพทย์ OR           5,200.00          5,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.นานาเวชภณัฑ ์จ ากดั 5,200.00 บ.นานาเวชภณัฑ ์จ ากดั 5,200.00  ราคาต  าสุด PN63010393 15/1/2563

224
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         22,640.00        22,640.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 22,640.00 บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 22,640.00  ราคาต  าสุด PN63010394 15/1/2563
225

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         84,200.00        84,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 84,200.00 บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 84,200.00  ราคาต  าสุด PN63010395 15/1/2563

226
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         85,000.00        85,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 85,000.00 บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 85,000.00  ราคาต  าสุด PN63010396 16/1/2563
227

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         64,210.00        64,210.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 64,210.00 บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 64,210.00  ราคาต  าสุด PN63010397 16/1/2563

228
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         98,600.00        98,600.00

เฉพาะเจาะจง บ.โอลมิปสั (ประเทศไทย) 

จ ากดั 98,600.00

บ.โอลมิปสั(ประเทศไทย)จ ากดั

98,600.00  ราคาต  าสุด PN63010398 16/1/2563
229

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พเีมดคิอล โปรดักส ์จ ากดั 90,000.00 บ.พเีมดคิอล โปรดักส ์จ ากดั 90,000.00  ราคาต  าสุด PN63010399 16/1/2563

230
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         95,500.00        95,500.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จ ากดั 95,500.00

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 95,500.00  ราคาต  าสุด PN63010400 17/1/2563



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุปทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

231
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         64,500.00        64,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 64,500.00 บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 64,500.00  ราคาต  าสุด PN63010401 17/1/2563
232

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         73,600.00        73,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 73,600.00 บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 73,600.00  ราคาต  าสุด PN63010402 17/1/2563

233
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         53,900.00        53,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมิพลานทค์าสท ์จ ากดั 53,900.00 บ.อมิพลานทค์าสท ์จ ากดั 53,900.00  ราคาต  าสุด PN63010403 17/1/2563
234

วัสดุทาง
การแพทย์ OR           5,350.00          5,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไนนไ์พน ์จ ากดั 5,350.00 หจก.ไนนไ์พน ์จ ากดั 5,350.00  ราคาต  าสุด PN63010404 17/1/2563

235
วัสดุทาง

การแพทย์ OR           5,960.00          5,960.00 เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลว ีเมดคิอล จ ากดั 5,960.00 บ.โกลบอลว ีเมดคิอล จ ากดั 5,960.00  ราคาต  าสุด PN63010405 17/1/2563
236

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         30,970.00        30,970.00 เฉพาะเจาะจง

บ.โอลมิปสั (ประเทศไทย) 

จ ากดั 30,970.00

บ.โอลมิปสั(ประเทศไทย)จ ากดั

30,970.00  ราคาต  าสุด PN63010406 17/1/2563
237

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พเีมดคิอล โปรดักส ์จ ากดั 90,000.00 บ.พเีมดคิอล โปรดักส ์จ ากดั 90,000.00  ราคาต  าสุด PN63010407 17/1/2563

238
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         83,460.00        83,460.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซมัมทิ เฮลทแ์คร์ จ ากดั 83,460.00 บ.ซมัมทิ เฮลทแ์คร์ จ ากดั 83,460.00  ราคาต  าสุด PN63010408 17/1/2563
239

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         71,440.00        71,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 71,440.00 บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 71,440.00  ราคาต  าสุด PN63010409 20/1/2563

240
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         93,900.00        93,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมิพลานทค์าสท ์จ ากดั 93,900.00 บ.อมิพลานทค์าสท ์จ ากดั 93,900.00  ราคาต  าสุด PN63010410 20/1/2563
241

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         11,770.00        11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 11,770.00 บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 11,770.00  ราคาต  าสุด PN63010411 20/1/2563

242
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากดั 60,000.00 บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากดั 60,000.00  ราคาต  าสุด PN63010412 20/1/2563
243

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         98,400.00        98,400.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จ ากดั 98,400.00

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 98,400.00  ราคาต  าสุด PN63010413 20/1/2563
244

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พเีมดคิอล โปรดักส ์จ ากดั 90,000.00 บ.พเีมดคิอล โปรดักส ์จ ากดั 90,000.00  ราคาต  าสุด PN63010414 20/1/2563

245
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         46,010.00        46,010.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซมัมทิ เฮลทแ์คร์ จ ากดั 46,010.00 บ.ซมัมทิ เฮลทแ์คร์ จ ากดั 46,010.00  ราคาต  าสุด PN63010415 20/1/2563
246

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         93,900.00        93,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมิพลานทค์าสท ์จ ากดั 93,900.00 บ.อมิพลานทค์าสท ์จ ากดั 93,900.00  ราคาต  าสุด PN63010416 21/1/2563

247
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         99,885.00        99,885.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยูนเิทรด จ ากดั 99,885.00 บ.บางกอกยูนเิทรด จ ากดั 99,885.00  ราคาต  าสุด PN63010417 21/1/2563
248

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         77,700.00        77,700.00

เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม ด ีซ ี(ประเทศไทย)

จ ากดั 77,700.00

บ.เอ็ม ด ีซ ี(ประเทศไทย)จ ากดั

77,700.00  ราคาต  าสุด PN63010418 21/1/2563
249

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         93,625.00        93,625.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 93,625.00 บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 93,625.00  ราคาต  าสุด PN63010419 21/1/2563

250
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         98,000.00        98,000.00

เฉพาะเจาะจง บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จ ากดั 98,000.00

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 98,000.00  ราคาต  าสุด PN63010420 21/1/2563
251

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พเีมดคิอล โปรดักส ์จ ากดั 90,000.00 บ.พเีมดคิอล โปรดักส ์จ ากดั 90,000.00  ราคาต  าสุด PN63010421 21/1/2563

252
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         94,160.00        94,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากดั 94,160.00 บ.ฟาโวริกา จ ากดั 94,160.00  ราคาต  าสุด PN63010422 21/1/2563



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุปทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

253
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         38,520.00        38,520.00

เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน

 (ไทย) จ ากดั 38,520.00

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 38,520.00  ราคาต  าสุด PN63010423 21/1/2563
254

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมิพลานทค์าสท ์จ ากดั 90,000.00 บ.อมิพลานทค์าสท ์จ ากดั 90,000.00  ราคาต  าสุด PN63010424 22/1/2563

255
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         97,253.00        97,253.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยูนเิทรด จ ากดั 97,253.00 บ.บางกอกยูนเิทรด จ ากดั 97,253.00  ราคาต  าสุด PN63010425 22/1/2563
256

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         36,000.00        36,000.00

เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม ด ีซ ี(ประเทศไทย)

จ ากดั 36,000.00

บ.เอ็ม ด ีซ ี(ประเทศไทย)จ ากดั

36,000.00  ราคาต  าสุด PN63010426 22/1/2563
257

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         40,000.00        40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พเีมดคิอล โปรดักส ์จ ากดั 40,000.00 บ.พเีมดคิอล โปรดักส ์จ ากดั 40,000.00  ราคาต  าสุด PN63010427 22/1/2563

258
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         94,160.00        94,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากดั 94,160.00 บ.ฟาโวริกา จ ากดั 94,160.00  ราคาต  าสุด PN63010428 22/1/2563
259

วัสดุทาง
การแพทย์ OR           8,500.00          8,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟวิเจอร์ เมดคิอล จ ากดั 8,500.00 บ.ฟวิเจอร์ เมดคิอล จ ากดั 8,500.00  ราคาต  าสุด PN63010429 22/1/2563

260
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมิพลานทค์าสท ์จ ากดั 90,000.00 บ.อมิพลานทค์าสท ์จ ากดั 90,000.00  ราคาต  าสุด PN63010430 23/1/2563
261

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         78,686.00        78,686.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยูนเิทรด จ ากดั 78,686.00 บ.บางกอกยูนเิทรด จ ากดั 78,686.00  ราคาต  าสุด PN63010431 23/1/2563

262
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         55,640.00        55,640.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จ ากดั 55,640.00

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 55,640.00  ราคาต  าสุด PN63010432 23/1/2563
263

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         80,000.00        80,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีเมดคิอล โปรดักส ์จ ากดั 80,000.00 บ.พ ีเมดคิอล โปรดักส ์จ ากดั 80,000.00  ราคาต  าสุด PN63010433 23/1/2563

264
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         50,000.00        50,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซมัมทิ เฮลทแ์คร์ จ ากดั 50,000.00 บ.ซมัมทิ เฮลทแ์คร์ จ ากดั 50,000.00  ราคาต  าสุด PN63010434 23/1/2563
265

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         64,000.00        64,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เอ็ม ด ีซ ี(ประเทศไทย)

จ ากดั 64,000.00

บ.เอ็ม ด ีซ ี(ประเทศไทย)จ ากดั

64,000.00  ราคาต  าสุด PN63010435 24/1/2563
266

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         67,500.00        67,500.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จ ากดั 67,500.00

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 67,500.00  ราคาต  าสุด PN63010436 24/1/2563
267

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         94,160.00        94,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากดั 94,160.00 บ.ฟาโวริกา จ ากดั 94,160.00  ราคาต  าสุด PN63010437 24/1/2563

268
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         91,000.00        91,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนเิทค เฮลทแ์คร์ จ ากดั 91,000.00 บ.ยูนเิทค เฮลทแ์คร์ จ ากดั 91,000.00  ราคาต  าสุด PN63010438 24/1/2563
269

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         23,800.00        23,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไลฟพ์ลัส จ ากดั 23,800.00 บ.ไลฟพ์ลัส จ ากดั 23,800.00  ราคาต  าสุด PN63010439 24/1/2563

270
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         22,230.00        22,230.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยูนเิทรด จ ากดั 22,230.00 บ.บางกอกยูนเิทรด จ ากดั 22,230.00  ราคาต  าสุด PN63010440 27/1/2563
271

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         61,000.00        61,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วไีอโอ กรุ๊ป จ ากดั 61,000.00 บ.วไีอโอ กรุ๊ป จ ากดั 61,000.00  ราคาต  าสุด PN63010441 27/1/2563

272
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         70,000.00        70,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากดั 70,000.00 บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากดั 70,000.00  ราคาต  าสุด PN63010442 27/1/2563
273

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         94,160.00        94,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากดั 94,160.00 บ.ฟาโวริกา จ ากดั 94,160.00  ราคาต  าสุด PN63010443 27/1/2563

274
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         70,000.00        70,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนเิทค เฮลทแ์คร์ จ ากดั 70,000.00 บ.ยูนเิทค เฮลทแ์คร์ จ ากดั 70,000.00  ราคาต  าสุด PN63010444 27/1/2563



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุปทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

275
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         98,585.52        98,585.52 เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน

 (ไทย) จ ากดั 98,585.52

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 98,585.52  ราคาต  าสุด PN63010445 27/1/2563
276

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         52,700.00        52,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 52,700.00 บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 52,700.00  ราคาต  าสุด PN63010446 28/1/2563

277
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         96,800.00        96,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 96,800.00 บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 96,800.00  ราคาต  าสุด PN63010447 28/1/2563
278

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         98,585.52        98,585.52 เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน

 (ไทย) จ ากดั 98,585.52

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 98,585.52  ราคาต  าสุด PN63010448 28/1/2563
279

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         42,500.00        42,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 42,500.00 บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 42,500.00  ราคาต  าสุด PN63010449 29/1/2563

280
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         56,000.00        56,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกทท์งิเก(ไทยแลนด์)จ ากดั 56,000.00 บ.เกทท์งิเก(ไทยแลนด์)จ ากดั 56,000.00  ราคาต  าสุด PN63010450 29/1/2563
281

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         85,386.00        85,386.00 เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน

 (ไทย) จ ากดั 85,386.00

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 85,386.00  ราคาต  าสุด PN63010451 29/1/2563
282

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         70,000.00        70,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากดั 70,000.00 บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากดั 70,000.00  ราคาต  าสุด PN63010452 30/1/2563

283
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         57,352.00        57,352.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 57,352.00 บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 57,352.00  ราคาต  าสุด PN63010453 30/1/2563
284

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         87,500.00        87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 87,500.00 บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 87,500.00  ราคาต  าสุด PN63010454 30/1/2563

285
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         48,080.00        48,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 48,080.00 บ.ออโธพเีซยี จ ากดั 48,080.00  ราคาต  าสุด PN63010455 30/1/2563
286

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ไทยเมดคิอลนอร์ทอสีต ์

จ ากดั 60,000.00

บ.ไทยเมดคิอลนอร์ทอสีต ์จ ากดั

60,000.00  ราคาต  าสุด PN63010456 30/1/2563
287

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         98,440.00        98,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากดั 98,440.00 บ.ฟาโวริกา จ ากดั 98,440.00  ราคาต  าสุด PN63010457 30/1/2563

288
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         73,402.00        73,402.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 73,402.00 บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากดั 73,402.00  ราคาต  าสุด PN63010458 31/1/2563
289

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         60,500.00        60,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 60,500.00 บ.ซนัเมดเิทค จ ากดั 60,500.00  ราคาต  าสุด PN63010459 31/1/2563

290
วัสดุทาง

การแพทย์ OR         37,500.00        37,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีเมดคิอล โปรดักส ์จ ากดั 37,500.00 บ.พ ีเมดคิอล โปรดักส ์จ ากดั 37,500.00  ราคาต  าสุด PN63010460 31/1/2563
291

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         47,272.60        47,272.60 เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน

 (ไทย) จ ากดั 47,272.60

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 47,272.60  ราคาต  าสุด PN63010461 31/1/2563
292

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         66,040.40        66,040.40 เฉพาะเจาะจง

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จ ากดั 66,040.40

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั 66,040.40  ราคาต  าสุด PN63010462 31/1/2563
293

วัสดุทาง
การแพทย์ OR         58,768.68        58,768.68 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากดั 58,768.68 บ.ฟาโวริกา จ ากดั 58,768.68  ราคาต  าสุด PN63010463 31/1/2563

294
วัสดุทาง

การแพทย์ OR       398,767.60      398,767.60 เฉพาะเจาะจง

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน

 (ไทย) จ ากดั 398,767.60

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากดั 398,767.60  ราคาต  าสุด PN63010464 31/1/2563
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

295 วัสดุการแพทย์ 
(OR ตา)

      285,982.00 285,982.00 เฉพาะเจาะจง บ.แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์
เรชั น จ ากัด

285,982.00 บ.แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั น 
จ ากัด

285,982.00 ราคาต  าสุด
Pต63010063 03/01/63

296 วัสดุการแพทย์ 
(OR ตา)

        55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 55,000.00 บ.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 55,000.00 ราคาต  าสุด Pต63010064 20/01/63
297 วัสดุการแพทย์ 

(OR ตา)
          2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 2,140.00 บ.DKSH 2,140.00 ราคาต  าสุด Pต63010065 20/01/63

298 วัสดุการแพทย์ 
(OR ตา)

        32,142.80 32,142.80 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 32,142.80 บ.DKSH 32,142.80 ราคาต  าสุด Pต63010066 20/01/63
299 วัสดุการแพทย์ 

(OR ตา)
        74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไซบอร์ก 74,000.00 บ.ไซบอร์ก 74,000.00 ราคาต  าสุด Pต63010067 20/01/63

300 วัสดุการแพทย์ 
(OR ตา)

          3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ 3,500.00 บ.อาร์เอ็กซ์ 3,500.00 ราคาต  าสุด Pต63010068 20/01/63
301 วัสดุการแพทย์ 

(OR ตา)
        10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 10,700.00 บ.DKSH 10,700.00 ราคาต  าสุด Pต63010069 20/01/63

302 วัสดุการแพทย์ 
(OR ตา)

      836,400.00 836,400.00 e-bidding บ. ว.ีเอ.เซอร์จิคอล จ ากัด 836,400.00 บ. ว.ีเอ.เซอร์จิคอล จ ากัด 836,400.00 ราคาต  าสุด Pต63010070 24/01/63
303 ทันตกรรม           5,076.00 5,076.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด 5,076.00 บ.ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด 5,076.00 ราคาต  าสุด QB63010037 22/01/63
304 ทันตกรรม         47,327.24 47,327.24 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 47,327.24 บ.DKSH 47,327.24 ราคาต  าสุด QB63010038 22/01/63
305 ทันตกรรม         72,540.00 72,540.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) 72,540.00 บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) 72,540.00 ราคาต  าสุด QB63010039 22/01/63
306 ทันตกรรม           8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซี ยงไฮ๎ทันตภณัฑ์ 8,000.00 หจก.เซี ยงไฮ๎ทันตภณัฑ์ 8,000.00 ราคาต  าสุด QB63010040 22/01/63
307 ทันตกรรม           3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไดร์ เด็นทัล อินคอร์ปอฯ 3,400.00 บ.ไดร์ เด็นทัล อินคอร์ปอฯ 3,400.00 ราคาต  าสุด QB63010041 28/01/63
308 ทันตกรรม         14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน๎น 14,400.00 หจก.เอ็มมีเน๎น 14,400.00 ราคาต  าสุด QB63010042 28/01/63
309 ทันตกรรม           9,360.00 9,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นูเด๎นท์ จ ากัด 9,360.00 บ.นูเด๎นท์ จ ากัด 9,360.00 ราคาต  าสุด QB63010043 28/01/63
310 ออกซิเจนเหลว

ทางการแพทย์
    2,909,750.00    2,909,750.00  e-bidding บ.บางกอกอินดัสเทรียลแก๏ส 

จ ากัด
######### บ.บางกอกอินดัสเทรียลแก๏ส จ ากัด 2,909,750.00 ราคาต  าสุด

PR63010003 08/01/63
311 วัสดุวิทยาศาสตร์         87,500.00        87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 87,500.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 87,500.00 ราคาต  าสุด PK63010217 09/01/2563
312 วัสดุวิทยาศาสตร์           4,800.00          4,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ เอ็กซ์ จ ากัด 4,800.00 บ.อาร์ เอ็กซ์ จ ากัด 4,800.00 ราคาต  าสุด PK63010218 09/01/2563
313 วัสดุวิทยาศาสตร์         20,062.50        20,062.50 เฉพาะเจาะจง บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จ ากัด 20,062.50 บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จ ากัด 20,062.50 ราคาต  าสุด PK63010219 09/01/2563
314 วัสดุวิทยาศาสตร์           3,852.00          3,852.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดิท แฮล์ม เกลเลอร์ โลจิ

สติกส์ จ ากัด
3,852.00 บ.ดิท แฮล์ม เกลเลอร์ โลจิสติกส์ 

จ ากัด
3,852.00 ราคาต  าสุด

PK63010220 09/01/2563
315 วัสดุวิทยาศาสตร์         77,400.00        77,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
77,400.00 บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด
77,400.00 ราคาต  าสุด

PK63010221 09/01/2563
316 วัสดุวิทยาศาสตร์         13,600.00        13,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด 

(มหาชน)
13,600.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 13,600.00 ราคาต  าสุด PK63010222 09/01/2563

317 วัสดุวิทยาศาสตร์           6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ควอลิฟาย กรุ๏ป จ ากัด 6,000.00 บ.ควอลิฟาย กรุ๏ป จ ากัด 6,000.00 ราคาต  าสุด PK63010223 09/01/2563
318 วัสดุวิทยาศาสตร์         17,000.00        17,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.คลินิกคอลโดแอกโนสติกส์ 17,000.00 บ.คลินิกคอลโดแอกโนสติกส์ 17,000.00 ราคาต  าสุด PK63010224 08/01/2563
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319 วัสดุวิทยาศาสตร์         26,508.00        26,508.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด 26,508.00 บ.คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด 26,508.00 ราคาต  าสุด PK63010225 08/01/2563
320 วัสดุวิทยาศาสตร์         94,920.00        94,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จ ากัด 94,920.00 บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จ ากัด 94,920.00 ราคาต  าสุด PK63010226 08/01/2563
321 วัสดุวิทยาศาสตร์         11,955.39        11,955.39 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 11,955.39 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 11,955.39 ราคาต  าสุด PK63010227 08/01/2563
322 วัสดุวิทยาศาสตร์         39,900.00        39,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอ ดี ไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 39,900.00 บ.ไอ ดี ไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 39,900.00 ราคาต  าสุด PK63010228 08/01/2563
323 วัสดุวิทยาศาสตร์         40,115.00        40,115.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ 

จ ากัด
40,115.00 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด 40,115.00 ราคาต  าสุด

PK63010229 08/01/2563
324 วัสดุวิทยาศาสตร์         13,500.00        13,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดวัน จ ากัด 13,500.00 บ.เมดวัน จ ากัด 13,500.00 ราคาต  าสุด PK63010231 08/01/2563
325 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,943.36        80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด
80,943.36 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
80,943.36 ราคาต  าสุด

PK63010232 08/01/2563
326 วัสดุวิทยาศาสตร์         97,500.00        97,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไฮเมดิคอล จ ากัด 97,500.00 บ.ไฮเมดิคอล จ ากัด 97,500.00 ราคาต  าสุด PK63010233 09/01/2563
327 วัสดุวิทยาศาสตร์         79,822.00        79,822.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากัด 79,822.00 บ.เมดิทอป จ ากัด 79,822.00 ราคาต  าสุด PK63010234 09/01/2563
328 วัสดุวิทยาศาสตร์         47,080.00        47,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จ ากัด 47,080.00 บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จ ากัด 47,080.00 ราคาต  าสุด PK63010235 09/01/2563
329 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,892.00        80,892.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มา ซูติคอล 

จ ากัด
80,892.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มา ซูติคอล จ ากัด 80,892.00 ราคาต  าสุด

PK63010236 09/01/2563
330 วัสดุวิทยาศาสตร์         29,376.00        29,376.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด
29,376.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
29,376.00 ราคาต  าสุด

PK63010237 09/01/2563
331 วัสดุวิทยาศาสตร์         87,500.00        87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จ ากัด 87,500.00 บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จ ากัด 87,500.00 ราคาต  าสุด PK63010238 09/01/2563
332 วัสดุวิทยาศาสตร์         25,787.00        25,787.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากัด 25,787.00 บ.เมดิทอป จ ากัด 25,787.00 ราคาต  าสุด PK63010239 09/01/2563
333 วัสดุวิทยาศาสตร์         10,351.79        10,351.79 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 10,351.79 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 10,351.79 ราคาต  าสุด PK63010240 10/01/2563
334 วัสดุวิทยาศาสตร์           2,150.00          2,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ 

จ ากัด
2,150.00 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด 2,150.00 ราคาต  าสุด

PK63010241 10/01/2563
335 วัสดุวิทยาศาสตร์         91,485.00        91,485.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จ ากัด 91,485.00 บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จ ากัด 91,485.00 ราคาต  าสุด PK63010242 10/01/2563
336 วัสดุวิทยาศาสตร์         82,497.00        82,497.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด วัน จ ากัด 82,497.00 บ.เมด วัน จ ากัด 82,497.00 ราคาต  าสุด PK63010243 15/01/2563
337 วัสดุวิทยาศาสตร์       410,400.00      410,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด
410,400.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
410,400.00 ราคาต  าสุด

PK63010244 15/01/2563
338 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,943.36        80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด
80,943.36 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
80,943.36 ราคาต  าสุด

PK63010245 15/01/2563
339 วัสดุวิทยาศาสตร์         90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
90,000.00 บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย)

 จ ากัด
90,000.00 ราคาต  าสุด

PK63010246 15/01/2563
340 วัสดุวิทยาศาสตร์         29,660.00        29,660.00 เฉพาะเจาะจง บ.ควอลิฟาย กรุ๏ป จ ากัด 29,660.00 บ.ควอลิฟาย กรุ๏ป จ ากัด 29,660.00 ราคาต  าสุด PK63010247 15/01/2563



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุปทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

341 วัสดุวิทยาศาสตร์         94,920.00        94,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จ ากัด 94,920.00 บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จ ากัด 94,920.00 ราคาต  าสุด PK63010248 15/01/2563
342 วัสดุวิทยาศาสตร์         94,800.00        94,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินโนเมด (ประเทศไทย) 

จ ากัด
94,800.00 บ.อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด 94,800.00 ราคาต  าสุด

PK63010249 15/01/2563
343 วัสดุวิทยาศาสตร์         99,750.00        99,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพอินเตอร์ โปรดักส์ 

จ ากัด
99,750.00 บ.กรุงเทพอินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 99,750.00 ราคาต  าสุด

PK63010250 15/01/2563
344 วัสดุวิทยาศาสตร์         37,750.00        37,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ 

จ ากัด
37,750.00 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด 37,750.00 ราคาต  าสุด

PK63010251 15/01/2563
345 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,943.36        80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด
80,943.36 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
80,943.36 ราคาต  าสุด

PK63010252 16/01/2563
346 วัสดุวิทยาศาสตร์         41,120.20        41,120.20 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
41,120.20 บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย)

 จ ากัด
41,120.20 ราคาต  าสุด

PK63010253 16/01/2563
347 วัสดุวิทยาศาสตร์         22,470.00        22,470.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด วัน จ ากัด 22,470.00 บ.เมด วัน จ ากัด 22,470.00 ราคาต  าสุด PK63010254 16/01/2563
348 วัสดุวิทยาศาสตร์         98,226.00        98,226.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด
98,226.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
98,226.00 ราคาต  าสุด

PK63010255 16/01/2563
349 วัสดุวิทยาศาสตร์         85,065.00        85,065.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากัด 85,065.00 บ.เมดิทอป จ ากัด 85,065.00 ราคาต  าสุด PK63010256 17/01/2563
350 วัสดุวิทยาศาสตร์         38,000.00        38,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
38,000.00 บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย)

 จ ากัด
38,000.00 ราคาต  าสุด

PK63010257 17/01/2563
351 วัสดุวิทยาศาสตร์         97,200.00        97,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 97,200.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 97,200.00 ราคาต  าสุด PK63010258 17/01/2563
352 วัสดุวิทยาศาสตร์         34,240.00        34,240.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอฟฟนิิ เท็ค จ ากัด 34,240.00 บ.แอฟฟนิิ เท็ค จ ากัด 34,240.00 ราคาต  าสุด PK63010259 17/01/2563
353 วัสดุวิทยาศาสตร์           3,900.00          3,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 3,900.00 บ.ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 3,900.00 ราคาต  าสุด PK63010260 17/01/2563
354 วัสดุวิทยาศาสตร์         98,868.00        98,868.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด
98,868.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
98,868.00 ราคาต  าสุด

PK63010261 17/01/2563
355 วัสดุวิทยาศาสตร์           1,520.00          1,520.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพอินเตอร์ โปรดักส์ 

จ ากัด
1,520.00 บ.กรุงเทพอินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 1,520.00 ราคาต  าสุด

PK63010262 17/01/2563
356 วัสดุวิทยาศาสตร์           9,280.00          9,280.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ 

จ ากัด
9,280.00 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด 9,280.00 ราคาต  าสุด

PK63010263 17/01/2563
357 วัสดุวิทยาศาสตร์       770,400.00      770,400.00 e-bidding บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด
770,400.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
770,400.00 ราคาต  าสุด

PK63010264 17/01/2563
358 วัสดุวิทยาศาสตร์         82,818.00        82,818.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด
82,818.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
82,818.00 ราคาต  าสุด

PK63010265 20/01/2563
359 วัสดุวิทยาศาสตร์         20,330.00        20,330.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชัชรีย์ โฮลด้ิง จ ากัด 20,330.00 บ.ชัชรีย์ โฮลด้ิง จ ากัด 20,330.00 ราคาต  าสุด PK63010266 20/01/2563
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360 วัสดุวิทยาศาสตร์         87,500.00        87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จ ากัด 87,500.00 บ.พซีี แอล โฮสด้ิง จ ากัด 87,500.00 ราคาต  าสุด PK63010267 20/01/2563
361 วัสดุวิทยาศาสตร์         39,900.00        39,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอ ดี ไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 39,900.00 บ.ไอ ดี ไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 39,900.00 ราคาต  าสุด PK63010268 20/01/2563
362 วัสดุวิทยาศาสตร์         88,596.00        88,596.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มา ซูติคอล 

จ ากัด
88,596.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มา ซูติคอล จ ากัด 88,596.00 ราคาต  าสุด

PK63010269 20/01/2563
363 วัสดุวิทยาศาสตร์         85,600.00        85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด วัน จ ากัด 85,600.00 บ.เมด วัน จ ากัด 85,600.00 ราคาต  าสุด PK63010270 21/01/2563
364 วัสดุวิทยาศาสตร์         62,990.00        62,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ 

จ ากัด
62,990.00 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด 62,990.00 ราคาต  าสุด

PK63010271 21/01/2563
365 วัสดุวิทยาศาสตร์         94,920.00        94,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี แอล โฮสด้ิง จ ากัด 94,920.00 บ.พ ีซี แอล โฮสด้ิง จ ากัด 94,920.00 ราคาต  าสุด PK63010272 21/01/2563
366 วัสดุวิทยาศาสตร์         97,263.00        97,263.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด วัน จ ากัด 97,263.00 บ.เมด วัน จ ากัด 97,263.00 ราคาต  าสุด PK63010273 21/01/2563
367 วัสดุวิทยาศาสตร์         57,780.00        57,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด
57,780.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
57,780.00 ราคาต  าสุด

PK63010274 21/01/2563
368 วัสดุวิทยาศาสตร์         57,780.00        57,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด วัน จ ากัด 57,780.00 บ.เมด วัน จ ากัด 57,780.00 ราคาต  าสุด PK63010275 21/01/2563
369 วัสดุวิทยาศาสตร์         50,718.00        50,718.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด
50,718.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
50,718.00 ราคาต  าสุด

PK63010276 21/01/2563
370 วัสดุวิทยาศาสตร์         83,460.00        83,460.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จ ากัด 83,460.00 บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จ ากัด 83,460.00 ราคาต  าสุด PK63010277 21/01/2563
371 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,892.00        80,892.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มา ซูติคอล 

จ ากัด
80,892.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มา ซูติคอล จ ากัด 80,892.00 ราคาต  าสุด

PK63010278 21/01/2563
372 วัสดุวิทยาศาสตร์         90,479.20        90,479.20 เฉพาะเจาะจง บ. 101 เมดิแคร์ จ ากัด 90,479.20 บ. 101 เมดิแคร์ จ ากัด 90,479.20 ราคาต  าสุด PK63010279 22/01/2563
373 วัสดุวิทยาศาสตร์         91,485.00        91,485.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จ ากัด 91,485.00 บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จ ากัด 91,485.00 ราคาต  าสุด PK63010280 22/01/2563
374 วัสดุวิทยาศาสตร์         98,226.00        98,226.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด
98,226.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
98,226.00 ราคาต  าสุด

PK63010281 22/01/2563
375 วัสดุวิทยาศาสตร์         40,446.00        40,446.00 เฉพาะเจาะจง บ. 101 เมดิแคร์ จ ากัด 40,446.00 บ. 101 เมดิแคร์ จ ากัด 40,446.00 ราคาต  าสุด PK63010282 22/01/2563
376 วัสดุวิทยาศาสตร์         89,238.00        89,238.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด
89,238.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
89,238.00 ราคาต  าสุด

PK63010283 22/01/2563
377 วัสดุวิทยาศาสตร์         12,840.00        12,840.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด วัน จ ากัด 12,840.00 บ.เมด วัน จ ากัด 12,840.00 ราคาต  าสุด PK63010284 22/01/2563
378 วัสดุวิทยาศาสตร์         20,062.50        20,062.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด
20,062.50 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
20,062.50 ราคาต  าสุด

PK63010285 22/01/2563
379 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,943.36        80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด
80,943.36 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
80,943.36 ราคาต  าสุด

PK63010286 22/01/2563
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380 วัสดุวิทยาศาสตร์         82,500.00        82,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอโอมีเดีย (ประเทศไทย) 
จ ากัด

82,500.00 บ.ไอโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด 82,500.00 ราคาต  าสุด
PK63010287 27/01/2563

381 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,943.36        80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

80,943.36 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

80,943.36 ราคาต  าสุด
PK63010288 28/01/2563

382 วัสดุวิทยาศาสตร์         87,500.00        87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี แอล โฮสด้ิง จ ากัด 87,500.00 บ.พ ีซี แอล โฮสด้ิง จ ากัด 87,500.00 ราคาต  าสุด PK63010289 28/01/2563
383 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,892.00        80,892.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มา ซูติคอล 

จ ากัด
80,892.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มา ซูติคอล จ ากัด 80,892.00 ราคาต  าสุด

PK63010290 28/01/2563
384 วัสดุวิทยาศาสตร์         47,080.00        47,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จ ากัด 47,080.00 บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จ ากัด 47,080.00 ราคาต  าสุด PK63010291 30/01/2563
385 วัสดุวิทยาศาสตร์         97,584.00        97,584.00 เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท์-เมท จ ากัด 97,584.00 บ.เด็นท์-เมท จ ากัด 97,584.00 ราคาต  าสุด PK63010292 30/01/2563
386 วัสดุวิทยาศาสตร์         33,384.00        33,384.00 เฉพาะเจาะจง บ.กู๏ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด
33,384.00 บ.กู๏ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 33,384.00 ราคาต  าสุด PK63010293 30/01/2563

387 วัสดุวิทยาศาสตร์         64,200.00        64,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด วัน จ ากัด 64,200.00 บ.เมด วัน จ ากัด 64,200.00 ราคาต  าสุด PK63010294 30/01/2563
388 วัสดุวิทยาศาสตร์         95,000.00        95,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอลซายเซอร์วิส จ ากัด 95,000.00 บ.เมดิคอลซายเซอร์วิส จ ากัด 95,000.00 ราคาต  าสุด PK63010295 30/01/2563
389 วัสดุวิทยาศาสตร์         64,200.00        64,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากัด 64,200.00 บ.เมดิทอป จ ากัด 64,200.00 ราคาต  าสุด PK63010296 30/01/2563
390 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,943.36        80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด
80,943.36 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
80,943.36 ราคาต  าสุด

PK63010297 30/01/2563
391 วัสดุวิทยาศาสตร์         20,062.50        20,062.50 เฉพาะเจาะจง บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จ ากัด 20,062.50 บ.โนวํา เฮลช์ แคร์ จ ากัด 20,062.50 ราคาต  าสุด PK63010298 31/01/2563
392 วัสดุวิทยาศาสตร์         60,669.00        60,669.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิโนวา จ ากัด 60,669.00 บ.เมดดิโนวา จ ากัด 60,669.00 ราคาต  าสุด PK63010299 31/01/2563
393 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,892.00        80,892.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มา ซูติคอล 

จ ากัด
80,892.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มา ซูติคอล จ ากัด 80,892.00 ราคาต  าสุด

PK63010300 31/01/2563
394 วัสดุวิทยาศาสตร์         30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด
30,000.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
30,000.00 ราคาต  าสุด

PK63010301 31/01/2563
395 วัสดุวิทยาศาสตร์         42,693.00        42,693.00 เฉพาะเจาะจง บ.กู๏ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด
42,693.00 บ.กู๏ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 42,693.00 ราคาต  าสุด PK63010302 31/01/2563

396 วัสดุวิทยาศาสตร์         20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.กิบไทย จ ากัด 20,000.00 บ.กิบไทย จ ากัด 20,000.00 ราคาต  าสุด PK63010303 31/01/2563
397 วัสดุวิทยาศาสตร์         23,870.00        23,870.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอลซายเซอร์วิส จ ากัด 23,870.00 บ.เมดิคอลซายเซอร์วิส จ ากัด 23,870.00 ราคาต  าสุด PK63010304 31/01/2563
398 วัสดุวิทยาศาสตร์         84,600.00        84,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพอินเตอร์ โปรดักส์ 

จ ากัด
84,600.00 บ.กรุงเทพอินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 84,600.00 ราคาต  าสุด

PK63010305 31/01/2563
399 วัสดุวิทยาศาสตร์         42,800.00        42,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 42,800.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 42,800.00 ราคาต  าสุด PK63010306 31/01/2563
400 วัสดุวิทยาศาสตร์         39,000.00        39,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไฮเมดิคอล จ ากัด 39,000.00 บ.ไฮเมดิคอล จ ากัด 39,000.00 ราคาต  าสุด PK63010307 31/01/2563
401 วัสดุวิทยาศาสตร์         13,600.00        13,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด 

(มหาชน)
13,600.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 13,600.00 ราคาต  าสุด PK63010308 31/01/2563
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402 วัสดุวิทยาศาสตร์         85,600.00        85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์เมด จ ากัด 85,600.00 บ.พาวเวอร์เมด จ ากัด 85,600.00 ราคาต  าสุด PK63010309 31/01/2563
403 วัสดุวิทยาศาสตร์         68,480.00        68,480.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไฮเมดิคอล จ ากัด 68,480.00 บ.ไฮเมดิคอล จ ากัด 68,480.00 ราคาต  าสุด PK63010310 31/01/2563
404 วัสดุวิทยาศาสตร์         22,370.00        22,370.00 เฉพาะเจาะจง บ.ควอลิฟาย กรุ๏ป จ ากัด 22,370.00 บ.ควอลิฟาย กรุ๏ป จ ากัด 22,370.00 ราคาต  าสุด PK63010311 31/01/2563
405 วัสดุวิทยาศาสตร์         30,285.00        30,285.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ 

จ ากัด
30,285.00 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด 30,285.00 ราคาต  าสุด

PK63010312 31/01/2563
406 วัสดุวิทยาศาสตร์           4,800.00          4,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ เอ็กซ์ จ ากัด 4,800.00 บ.อาร์ เอ็กซ์ จ ากัด 4,800.00 ราคาต  าสุด PK63010313 31/01/2563
407 วัสดุวิทยาศาสตร์           4,708.00          4,708.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซายน์เทค จ ากัด 4,708.00 บ.ซายน์เทค จ ากัด 4,708.00 ราคาต  าสุด PK63010330 08/01/2563
408 วัสดุเชือ้เพลิง

และหลํอลื น
        90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ซี.เค.

ปิโตรเลียม
  90,000.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ซี.เค.ปิโตรเลียม            90,000.00 ราคาต  าสุด PB630100024

06/01/63
409 วัสดุเชือ้เพลิง

และหลํอลื น
        90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ซี.เค.

ปิโตรเลียม
  90,000.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ซี.เค.ปิโตรเลียม            90,000.00 ราคาต  าสุด PB630100025

09/01/63
410 วัสดุเชือ้เพลิง

และหลํอลื น
        90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ซี.เค.

ปิโตรเลียม
  90,000.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ซี.เค.ปิโตรเลียม            90,000.00 ราคาต  าสุด PB630100027

22/01/63
411 วัสดุเชือ้เพลิง

และหลํอลื น
          3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด พลับพลาชัย     3,000.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด พลับพลาชัย              3,000.00 ราคาต  าสุด PB63010018

07/01/63
412 วัสดุเชือ้เพลิง

และหลํอลื น
          1,461.21          1,461.21 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท.น้ ามันและการค๎า

ปลีก จ ากัด
    1,461.21 บริษทั ปตท.น้ ามันและการค๎าปลีก

 จ ากัด
             1,461.21 ราคาต  าสุด PB63010019

17/01/63
413 วัสดุเชือ้เพลิง

และหลํอลื น
          5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด พลับพลาชัย     5,000.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด พลับพลาชัย              5,000.00 ราคาต  าสุด PB63010020

20/01/63
414 วัสดุเชือ้เพลิง

และหลํอลื น
          4,600.00          4,600.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด พลับพลาชัย     4,600.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด พลับพลาชัย              4,600.00 ราคาต  าสุด PB63010021

20/01/63
415 วัสดุเชือ้เพลิง

และหลํอลื น
        20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด พลับพลาชัย   20,000.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด พลับพลาชัย            20,000.00 ราคาต  าสุด PB63010023

23/01/63
416 วัสดุเชือ้เพลิง

และหลํอลื น
        90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด พลับพลาชัย   90,000.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด พลับพลาชัย            90,000.00 ราคาต  าสุด PB63010024

31/01/63
417 วัสดุโครงการ           2,500.00          2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เฮง เฮง เฮง     2,500.00 ร๎าน เฮง เฮง เฮง              2,500.00 ราคาต  าสุด PY63010093 03/01/63
418 วัสดุโครงการ         11,750.00        11,750.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ   11,750.00 ร๎านถาวรกิจ            11,750.00 ราคาต  าสุด PY63010110 20/01/63
419 วัสดุโครงการ           5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ     5,000.00 ร๎านถาวรกิจ              5,000.00 ราคาต  าสุด PY63010118 24/01/63
420

วัสดุโครงการ
        11,556.00        11,556.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทยแลนด์)

 จ ากัด
  11,556.00 บ.ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทยแลนด์) 

จ ากัด
           11,556.00 ราคาต  าสุด PY63010124

27/01/63
421 วัสดุโครงการ           2,480.00          2,480.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ถาวรกิจ     2,480.00 ร๎าน ถาวรกิจ              2,480.00 ราคาต  าสุด PY63010129 28/01/63
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422 วัสดุโครงการ         15,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ถาวรกิจ   15,000.00 ร๎าน ถาวรกิจ            15,000.00 ราคาต  าสุด PY63010135 30/01/63
423 วัสดุโครงการ           4,200.00          4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ถาวรกิจ     4,200.00 ร๎าน ถาวรกิจ              4,200.00 ราคาต  าสุด PY6301806 30/01/63
424 วัสดุกํอสร๎าง         37,500.00        37,500.00 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น   37,500.00 หลักเพชรคอนสตรัคชั น            37,500.00 ราคาต  าสุด PA63030058 15/01/2563

425 วัสดุกํอสร๎าง         42,935.00        42,935.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง   42,935.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง            42,935.00 ราคาต  าสุด PA63030059 15/01/2563

426 วัสดุกํอสร๎าง           2,774.00          2,774.00 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี     2,774.00 ต.พฒันาการราชบุรี              2,774.00 ราคาต  าสุด PA63030060 15/01/2563

427 วัสดุกํอสร๎าง         32,225.00        32,225.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง   32,225.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง            32,225.00 ราคาต  าสุด PA63030061 15/01/2563

428 วัสดุกํอสร๎าง           7,740.00          7,740.00 เฉพาะเจาะจง สกลชัย     7,740.00 สกลชัย              7,740.00 ราคาต  าสุด PA63030062 15/01/2563

429 ผัก ผลไม๎ GAP       267,929.50      267,929.50 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกิจ บัวบุญเลิศ ######### นายณัฐกิจ บัวบุญเลิศ           267,929.50 ราคาต  าสุด 31/2563 31/1/2563

430 หมู ไกํ ไขํ       391,457.50      391,457.50 เฉพาะเจาะจง บ.เนชั น อะโกร ######### บ.เนชั น อะโกร           391,457.50 ราคาต  าสุด 32/2563 31/1/2563

431 อาหารแหง๎ 4 
หมวด

      218,609.00      218,609.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรชยันตรี ######### หจก.พรชยันตรี           218,609.00 ราคาต  าสุด 33/2563 31/1/2563

432 อาหารสด 5 
หมวด

      448,444.50      448,444.50 เฉพาะเจาะจง หจก.พรชยันตรี ######### หจก.พรชยันตรี           448,444.50 ราคาต  าสุด 34/2563 31/1/2563

433 ซอสมาร์เตอร์เชฟ         18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ทีพ ีอินโนเทค จ ากัด   18,000.00 บ. ทีพ ีอินโนเทค จ ากัด            18,000.00 ราคาต  าสุด Pz63010024 31/1/2563

434 ซอสหอย นางรม         41,760.00        41,760.00 เฉพาะเจาะจง บ.ด๏อกเตอร์ ดีเอสไอ จ ากัด   41,760.00 บ.ด๏อกเตอร์ ดีเอสไอ จ ากัด            41,760.00 ราคาต  าสุด Pz63010025 31/1/2563

435 ข๎าวสารเหลือง
อํอน

9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนุตา มานะกิจสมบรูณ์ 9,100.00 นางสาวพนุตา มานะกิจสมบรูณ์ 9,100.00 ราคาต  าสุด Pz63010026 31/1/2563

436 ครุภณัฑ์ทั วไป 4,450.00 4,450.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 4,450.00 ร๎านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 4,450.00 ราคาต  าสุด PJ63010032 6/1/2563

437 ครุภณัฑ์ทั วไป 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชาย 5,800.00 หสม.ทรงชาย 5,800.00 ราคาต  าสุด PJ63010033 6/1/2563

438 ครุภณัฑ์ทั วไป 5,670.00 5,670.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์ 5,670.00 หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์ 5,670.00 ราคาต  าสุด Pณ63010034 6/1/2563

439 ครุภณัฑ์ทั วไป 5,990.00 5,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที ช็อบ 5,990.00 บ.ธงชัย ไอที ช็อบ 5,990.00 ราคาต  าสุด Pฉ63010035 6/1/2563

440 ครุภณัฑ์ทั วไป 32,560.00 32,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.หลักเพชรคอนสตรัคชั น 32,560.00 บ.หลักเพชรคอนสตรัคชั น 32,560.00 ราคาต  าสุด Pณ63010036 6/1/2563

441 ครุภณัฑ์ทั วไป 5,980.00 5,980.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชาย 5,980.00 หสม.ทรงชาย 5,980.00 ราคาต  าสุด PJ63010037 6/1/2563

442 ครุภณัฑ์ทั วไป 5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านทวีวัฒน์ 5,778.00 ร๎านทวีวัฒน์ 5,778.00 ราคาต  าสุด Pณ63010038 6/1/2563

443 ครุภณัฑ์ทั วไป 7,447.20 7,447.20 เฉพาะเจาะจง ร๎านทวีวัฒน์ 7,447.20 ร๎านทวีวัฒน์ 7,447.20 ราคาต  าสุด PJ63010039 6/1/2563

444 ครุภณัฑ์ทั วไป 10,350.00 10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์ 10,350.00 หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์ 10,350.00 ราคาต  าสุด PJ63010040 14/1/2563

445 ครุภณัฑ์ทั วไป 32,850.00 32,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทัศพรซัพพลายและ
อิเล็กทรอนิกส์

32,850.00 บ.ทัศพรซัพพลายและ
อิเล็กทรอนิกส์

32,850.00 ราคาต  าสุด PJ63010041 14/1/2563

446 ครุภณัฑ์ทั วไป 47,200.00 47,200.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชาย 47,200.00 หสม.ทรงชาย 47,200.00 ราคาต  าสุด PJ63010042 14/1/2563

447 ครุภณัฑ์ทั วไป 15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง 15,500.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง 15,500.00 ราคาต  าสุด PJ63010043 14/1/2563
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448 ครุภณัฑ์ทั วไป 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม แอนด์แอคเซ
สเซอรี 

9,600.00 บ.สมาร์ทคอม แอนด์แอคเซสเซอรี 9,600.00 ราคาต  าสุด PJ63010049 21/1/2563

449 ครุภณัฑ์ทั วไป 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์ 4,770.00 หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์ 4,770.00 ราคาต  าสุด PJ63010050 21/1/2563

450 ครุภณัฑ์ทั วไป 1,572.90 1,572.90 เฉพาะเจาะจง ร๎านทวีวัฒน์ 1,572.90 ร๎านทวีวัฒน์ 1,572.90 ราคาต  าสุด Pณ63010043 22/1/2563

451 วัสดุส านักงาน         82,297.00        82,297.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ 2   82,297.00 ร๎านถาวรกิจ 2            82,297.00 ราคาต  าสุด PO6301073 10/1/2563

452 วัสดุส านักงาน         23,500.00        23,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท คอม   23,500.00 บ.สมาร์ท คอม            23,500.00 ราคาต  าสุด PO6301074 10/1/2563

453 วัสดุส านักงาน             720.00            720.00 เฉพาะเจาะจง รวยถาวร       720.00 รวยถาวร                 720.00 ราคาต  าสุด PO6301075 10/1/2563

454 วัสดุส านักงาน         19,000.00        19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเอ เอส ก๎อปปีเ้ซ็นเตอร์   19,000.00 ร๎านเอ เอส ก๎อปปีเ้ซ็นเตอร์            19,000.00 ราคาต  าสุด PO6301080 20/1/2563

455 วัสดุส านักงาน         79,452.00        79,452.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเปเปอร์มาร์ท   79,452.00 ร๎านเปเปอร์มาร์ท            79,452.00 ราคาต  าสุด PO6301082 23/1/2563

456 วัสดุงานบ๎าน
งานครัว

        20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สกายเมดไลน์   20,000.00 หจก.สกายเมดไลน์            20,000.00 ราคาต  าสุด P36301054 10/1/2563

457 วัสดุงานบ๎าน
งานครัว

        73,380.00        73,380.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ็น.ไอ.เอ็น   73,380.00 ร๎าน เอ็น.ไอ.เอ็น            73,380.00 ราคาต  าสุด P36301055 10/1/2563

458 วัสดุงานบ๎าน
งานครัว

          1,200.00          1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ 2     1,200.00 ร๎านถาวรกิจ 2              1,200.00 ราคาต  าสุด P36301056 10/1/2563

459 วัสดุงานบ๎าน
งานครัว

        32,700.00        32,700.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแต๎เซํงฮง   32,700.00 ร๎านแต๎เซํงฮง            32,700.00 ราคาต  าสุด P36301057 10/1/2563

460 วัสดุงานบ๎าน
งานครัว

        51,660.00        51,660.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธนวัล เปเปอร์   51,660.00 บ.ธนวัล เปเปอร์            51,660.00 ราคาต  าสุด P36301058 10/1/2563

461 วัสดุงานบ๎าน
งานครัว

        11,730.00        11,730.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านรวยถาวร   11,730.00 ร๎านรวยถาวร            11,730.00 ราคาต  าสุด P36301059 10/1/2563

462 วัสดุงานบ๎าน
งานครัว

        90,036.00        90,036.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เฮง เฮง เฮง   90,036.00 ร๎าน เฮง เฮง เฮง            90,036.00 ราคาต  าสุด P36301060 10/1/2563

463 วัสดุงานบ๎าน
งานครัว

        89,490.00        89,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พงษไ์พบูลย์   89,490.00 หจก.พงษไ์พบูลย์            89,490.00 ราคาต  าสุด P36301064 20/1/2563

464 วัสดุงานบ๎าน
งานครัว

        25,400.00        25,400.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ็น.ซี.ซัพพลาย   25,400.00 ร๎าน เอ็น.ซี.ซัพพลาย            25,400.00 ราคาต  าสุด P36301065 20/1/2563

465 เชํารถยนต์
เอกชน

          5,600.00          5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล     5,600.00 นายชยุต ชุติมาธิกุล              5,600.00 ราคาต  าสุด P26301640 3/1/2563

466 เชํารถยนต์
เอกชน

          5,600.00          5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล     5,600.00 นายชยุต ชุติมาธิกุล              5,600.00 ราคาต  าสุด P26301657 8/1/2563

467 เชํารถยนต์
เอกชน

          2,900.00          2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล     2,900.00 นายชยุต ชุติมาธิกุล              2,900.00 ราคาต  าสุด P26301705 16/1/2563

468 เชํารถยนต์
เอกชน

          2,900.00          2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล     2,900.00 นายชยุต ชุติมาธิกุล              2,900.00 ราคาต  าสุด P26301721 17/1/2563

469 เชํารถยนต์
เอกชน

          2,600.00          2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล     2,600.00 นายชยุต ชุติมาธิกุล              2,600.00 ราคาต  าสุด P26301696 15/1/2563

470 เชํารถยนต์
เอกชน

          2,600.00          2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล     2,600.00 นายชยุต ชุติมาธิกุล              2,600.00 ราคาต  าสุด P26301706 16/1/2563

471 เชํารถยนต์
เอกชน

          2,800.00          2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล     2,800.00 นายชยุต ชุติมาธิกุล              2,800.00 ราคาต  าสุด P26301722 17/1/2563

472 เชํารถยนต์
เอกชน

          2,600.00          2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล     2,600.00 นายชยุต ชุติมาธิกุล              2,600.00 ราคาต  าสุด P26301723 17/1/2563

473 เชํารถยนต์
เอกชน

          2,900.00          2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล     2,900.00 นายชยุต ชุติมาธิกุล              2,900.00 ราคาต  าสุด P26301764 22/1/2563

474 เชํารถยนต์
เอกชน

          5,800.00          5,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล     5,800.00 นายชยุต ชุติมาธิกุล              5,800.00 ราคาต  าสุด P26301765 22/1/2563
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475 เชํารถยนต์
เอกชน

        24,000.00        24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกุล   24,000.00 นายชยุต ชุติมาธิกุล            24,000.00 ราคาต  าสุด P26301769 25/1/2563

476 จ๎างซํอม
ครุภณัฑ์ทั วไป

        39,055.00        39,055.00 เฉพาะเจาะจง บ.ควอลิต้ี กรุ๏ป จ ากัด   39,055.00 บ.ควอลิต้ี กรุ๏ป จ ากัด            39,055.00 ราคาต  าสุด Pฏ63010651 7/1/2563

477 จ๎างซํอม
ครุภณัฑ์ทั วไป

        47,427.75        47,427.75 เฉพาะเจาะจง บ.ทัศพรซัพพลายและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด

  47,427.75 บ.ทัศพรซัพพลายและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด

           47,427.75 ราคาต  าสุด Pป63010653 7/1/2563

478 จ๎างซํอม
ครุภณัฑ์ทั วไป

        95,100.00        95,100.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเป๋าดีไซน์   95,100.00 ร๎านเป๋าดีไซน์            95,100.00 ราคาต  าสุด Pฏ63010654 7/1/2563

479 จ๎างซํอม
ครุภณัฑ์ทั วไป

          4,750.00          4,750.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเพื อนอิเล็คทรอนิกส์ฯ     4,750.00 ร๎านเพื อนอิเล็คทรอนิกส์ฯ              4,750.00 ราคาต  าสุด Pฏ63010781 28/1/2563

480 จ๎างซํอม
ครุภณัฑ์ทั วไป

          6,360.00          6,360.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพนิิจยนต์ฯ     6,360.00 ร๎านพนิิจยนต์ฯ              6,360.00 ราคาต  าสุด Pฏ63010784 28/1/2563

481 จ๎างซํอม
ครุภณัฑ์ทั วไป

        68,200.00        68,200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกฤษณะเซอร์วิสฯ   68,200.00 ร๎านกฤษณะเซอร์วิสฯ            68,200.00 ราคาต  าสุด Pป63010785 28/1/2563

482 จ๎างซํอม
ครุภณัฑ์ทั วไป

        34,280.00        34,280.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนานิตย์ฯ   34,280.00 ร๎านธนานิตย์ฯ            34,280.00 ราคาต  าสุด Pป63010786 28/1/2563

483 จ๎างซํอม
ครุภณัฑ์ทั วไป

        90,393.60        90,393.60 เฉพาะเจาะจง บ.ทัศพรซัพพลายและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด

  90,393.60 บ.ทัศพรซัพพลายและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด

           90,393.60 ราคาต  าสุด Pป63010787 28/1/2563

484 จ๎างซํอมรถยนต์         11,000.00        11,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ราชบุรีมิเล็นเนียมฯ   11,000.00 บ.ราชบุรีมิเล็นเนียมฯ            11,000.00 ราคาต  าสุด Pผ63010675 13/1/2563

485 จ๎างซํอมรถยนต์         11,000.00        11,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ราชบุรีมิเล็นเนียมฯ   11,000.00 บ.ราชบุรีมิเล็นเนียมฯ            11,000.00 ราคาต  าสุด Pผ63010680 14/1/2563

486 จ๎างซํอมรถยนต์           7,896.60          7,896.60 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันฯ     7,896.60 บ.สยามนิสสันฯ              7,896.60 ราคาต  าสุด Pผ63010795 29/1/2563

487 จ๎างซํอม
ครุภณัฑ์ทั วไป

      197,564.80      197,564.80 เฉพาะเจาะจง บ.บลูแกส จ ากัด ######### บ.บลูแกส จ ากัด           197,564.80 ราคาต  าสุด 27/2563 30/1/2563

488 จ๎างปรับปรุงหอ๎ง
เก็บของเป็น
หอ๎งพกัแพทย์ 
ชัน้ 10 อาคาร 
10 ชัน้

        99,500.00        99,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคชัย คอร์เปอเรชั น   98,500.00 หจก.โชคชัย คอร์เปอเรชั น            98,500.00 ราคาต  าสุด
PO
Pก63010625

2 มกราคม 2563

489 จ๎างปรับปรุงพืน้
หน๎าลิฟท์ 
อาคารเจ๎าฟา้ฯ 
ชัน้ 1

        95,800.00        95,800.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง   95,000.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง            95,000.00 ราคาต  าสุด
PO
Pก63010753

22 มกราคม 2563

490 จ๎างปรับปรุงหอ๎ง
เวชนิทัศน์เดิม 
เป็นหอ๎งพกั
แพทย์

        97,100.00        97,100.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง   97,000.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง            97,000.00 ราคาต  าสุด
PO
Pก63010754

22 มกราคม 2563

491 จ๎างติดต้ังตา
ขํายกันนกศูนย์
โรคหลอดเลือด
และสมอง

        29,000.00        29,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง   24,500.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง            24,500.00 ราคาต  าสุด
PO
Pก63010755

22 มกราคม 2563

492 จ๎างปรับปรุง
หลังคาหนํวย
เครื องชํวยหายใจ

        41,500.00        41,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง   41,183.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง            41,183.00 ราคาต  าสุด
PO
Pก63010756

22 มกราคม 2563



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุปทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

493 จ๎างปรับปรุงบํอ
พกั คสล. 
อาคารพกัแพทย์
 11

        12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง   11,500.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง            11,500.00 ราคาต  าสุด
PO
Pก63010757

22 มกราคม 2563

494 จ๎างซํอมแซมทํอ
ระบายน้ า 
อาคารเจ๎าฟา้ฯ

          7,600.00          7,600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง     6,000.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              6,000.00 ราคาต  าสุด
PO
Pก63010758

22 มกราคม 2563

495 จ๎างย๎ายจุด
ติดต้ังหวัจํายน้ า
ดับเพลิง 
บริเวณด๎านหลัง

        21,100.00        21,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชั น
 จ ากัด

  17,000.00
บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชั น 
จ ากัด

           17,000.00 ราคาต  าสุด
PO
Pก63010759

22 มกราคม 2563

496 จ๎างกัน้หอ๎งเก็บ
อุปกรณ์
ด๎านข๎างหอ๎งเวช
นิทัศน์เดิม

        71,100.00        71,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชั น
 จ ากัด

  68,000.00
บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชั น 
จ ากัด

           68,000.00 ราคาต  าสุด
PO
Pก63010760

22 มกราคม 2563

497 จ๎างซํอมแซม
ประตูหนํวยงาน
และอาคารผ๎ูป่วย

        73,900.00        73,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชั น
 จ ากัด

  72,000.00
บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชั น 
จ ากัด

           72,000.00 ราคาต  าสุด
PO
Pก63010761

22 มกราคม 2563

498 จ๎างปรับปรุงเท
พืน้อาคาร คสล.
 10 ชัน้

        97,000.00        97,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชั น
 จ ากัด

  95,000.00
บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชั น 
จ ากัด

           95,000.00 ราคาต  าสุด
PO
Pก63010762

22 มกราคม 2563

499 จ๎างติดต้ัง
หน๎าตํางชัน้ลอย
 ศูนย์แพทย์

        59,000.00        59,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชั น
 จ ากัด

  57,500.00
บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชั น 
จ ากัด

           57,500.00 ราคาต  าสุด
PO
Pก63010763

22 มกราคม 2563

500 ครุภณัฑ์
ส านักงาน

        96,250.00        96,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์   96,250.00 บ. คอมพาสซอฟทฺ            96,250.00 ราคาต  าสุด PJ63010044 20/1/2563

501 ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพรํ

        36,970.00        36,970.00 เฉพาะเจาะจง หจก บ๎านคอม   36,970.00 หจก บ๎านคอม            36,970.00 ราคาต  าสุด Pจ63010045 20/1/2563

502 ครุภณัฑ์
ส านักงาน

        80,000.00        80,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ราชบุรีแตํงบ๎าน   80,000.00 บ. ราชบุรีแตํงบ๎าน            80,000.00 ราคาต  าสุด Pต63010046 20/1/2563

503 ครุภณัฑ์งาน
บ๎านงานครัว

        93,006.54        93,006.54 เฉพาะเจาะจง หจก มํานดีมํานสวย   93,006.54 หจก มํานสวยมํานดี            93,006.54 ราคาต  าสุด Pฉ63010047 20/1/2563

504 ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

        43,200.00        43,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์   43,200.00 บ.คอมพาสซอฟท์            43,200.00 ราคาต  าสุด Pค63010048 21/1/2563

505 ซํอมเครี องปรับ
อากาศ

        20,835.00        20,835.00 เฉพาะเจาะจง บ. ทัศพรซัพพลาย   20,835.00 บ.ทัศพรซัพพลาย            20,835.00 ราคาต  าสุด Pป63010668 10/1/2563

506 จ๎างเหมาเชํารถต๎ู           2,800.00          2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต     2,800.00 นายชยุต              2,800.00 ราคาต  าสุด P263010639 3/1/2563

507 จ๎างเหมาเชํารถต๎ู           2,800.00          2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ     2,800.00 นายอภชิาติ              2,800.00 ราคาต  าสุด P263010655 7/1/2563

508 จ๎างเหมาเชํารถต๎ู           2,600.00          2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต     2,600.00 นายชยุต              2,600.00 ราคาต  าสุด P263010662 9/1/2563

509 จ๎างเหมาเชํารถต๎ู           2,800.00          2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต     2,800.00 นายชยุต              2,800.00 ราคาต  าสุด P263010752 22/1/2563

510 จ๎างเหมาเชํารถต๎ู         35,500.00        35,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต   35,500.00 นายชยุต            35,500.00 ราคาต  าสุด P263010776 24/1/2563



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุปทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

511 จ๎างเหมาเชํารถ
บัส

          7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก     7,000.00 นายสมนึก              7,000.00 ราคาต  าสุด P263010804 30/1/2563

512 จ๎างเหมาเชํารถ
บัส

          7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก     7,000.00 นายสมนึก              7,000.00 ราคาต  าสุด P263010805 30/1/2563

513 หมึก HP         86,790.00        86,790.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์   86,790.00 บ.คอมพาสซอฟท์            86,790.00 ราคาต  าสุด P763010018 20/1/2563

514 วัสดุ
คอมพวิเตอร์
(อะไหลํคอม)

        46,150.00        46,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์   46,150.00 บ.คอมพาสซอฟท์            46,150.00 ราคาต  าสุด P76301007 21/1/2563

515 กระดาษเอ4         21,700.00        21,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม   21,700.00 บ.สมาร์ทคอม            21,700.00 ราคาต  าสุด PO6301081 21/1/2563

516 พืน้ยาง         12,616.00        12,616.00 เฉพาะเจาะจง หจก ราชบุรีฟติเนต   12,616.00 หจก ราชบุรีฟติเนต            12,616.00 ราคาต  าสุด P36301063 20/1/2563

517 ถุงด า         18,900.00        18,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มสแคว   18,900.00 บ.เอ็มสแคว            18,900.00 ราคาต  าสุด P36301066 21/1/2563

518 โคมดาวไลน์           2,475.00 2,475.00 เฉพาะเจาะจง ปิยพรกํอสร๎าง     2,475.00 ปิยพรกํอสร๎าง 2,475.00 ราคาต  าสุด P963010038 10/1/2563

519 จ๎างบ ารุงรักษา
ระบบ DATA 
CENTER

      499,904.00      499,904.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เซอร์วิสเซส แอนด์ 
แมเนจเม๎นท์

######### บ.ไอที เซอร์วิสเซส แอนด์ แมเนจ
เม๎นท์

          499,904.00 ราคาต  าสุด 25/2563 3/1/2563

520 จ๎างเหมาระบบ
คลาวด์ฯ

      480,000.00      480,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์ ######### หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์ 480,000.00 ราคาต  าสุด 22/2563 20/1/2563

521 จ๎างเหมาบริการ
เครื องพมิพ์
เอกสาร

    3,960,000.00    3,960,000.00 E-bidding บ.สมาร์ท คอม ######### บ.สมาร์ท คอม        3,960,000.00 ราคาต  าสุด 26/2563 22/1/2563

522 จ๎างเหมาบุคคล           6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ชญวิชญ์ สิทธ์อารยชน     6,000.00 นาย ชญวิชญ์ สิทธ์อารยชน              6,000.00 ราคาต  าสุด P263010811 31/01/2563

523 จ๎างเหมาบุคคล           6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตระกูล ฉลวยศรีเมือง     6,000.00 นายตระกูล ฉลวยศรีเมือง              6,000.00 ราคาต  าสุด  12/2563 21/11/2562



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง 

(บาท)
(บาท) โดยสรุปทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

1 ซ่อมเคร่ือง
ควบคุมการฉีด
ยาเข้าเส้นด้วย
ไซลิงค์

23,100.00        23,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 23,100.00    บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 23,100.00    ราคาต่ าสุด P$63020066 5/02/2563

2 ซ่อมยนูิตท าฟัน 20,000.00        20,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ซี ที วายเดนทัล 20,000.00    หจก.ซี ที วายเดนทัล 20,000.00    ราคาต่ าสุด P$63020067 5/02/2563
3 ซ่อม

เคร่ืองช่วย
หายใจชนิด
ควบคุมปริมาตร

21,480.00        21,480.00     เฉพาะเจาะจง บ.อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 21,480.00    บ.อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 21,480.00    ราคาต่ าสุด P$63020068 11/02/2563

4 ซ่อมเคร่ือง
เขยา่ถุงเลือด

25,000.00        25,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม แอล เทคโนโลย ีจ ากัด 25,000.00    บ.เอ็ม แอล เทคโนโลย ีจ ากัด 25,000.00    ราคาต่ าสุด P$63020069 11/02/2563

5 ซ่อม
เคร่ืองช่วย
หายใจชนิด
ควบคุม

48,150.00        48,150.00     เฉพาะเจาะจง บ.เดรกเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด 48,150.00    บ.เดรกเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด 48,150.00    ราคาต่ าสุด P$63020070 11/02/2563

6 ซ่อมเคร่ืองนึง่
อบแก๊สเอทธลีิน

26,100.00        26,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ทศสุมา เมดิคอล 26,100.00    หจก.ทศสุมา เมดิคอล 26,100.00    ราคาต่ าสุด P$63020071 11/02/2563

7 ซ่อมชุดผ่าตัด
สมองด้วยกล้อง

50,395.00        50,395.00     เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอเมนเทนแนนส์ จ ากัด 50,395.00    บ. ไบโอเมนเทนแนนส์ จ ากัด 50,395.00    ราคาต่ าสุด P$63020072 13/2/2563

8 ซ่อมเคร่ืองไต
เทียม

49,600.00        49,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 49,600.00    บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 49,600.00    ราคาต่ าสุด P$63020073 13/2/2563

9 ซ่อมยนูิตท าฟัน 28,500.00        28,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ซี ที วายเดนทัล 28,500.00    หจก.ซี ที วายเดนทัล 28,500.00    ราคาต่ าสุด P$63020074 13/2/2563
10 ซ่อมเคร่ืองล้าง

อุปกรณ์ทาง
การแพทยแ์ละ
สายยางฯ

36,594.00        36,594.00     เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากัด 36,594.00    บ.เมดิทอป จ ากัด 36,594.00    ราคาต่ าสุด P$63020075 13/2/2563

11 ซ่อมกล้องส่อง
ตรวจภายใน
ช่องท้อง 5 มม.
 30 องศา

38,000.00        38,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นโดเลนส์ จ ากัด 38,000.00    บ.เอ็นโดเลนส์ จ ากัด 38,000.00    ราคาต่ าสุด P$63020076 21/2/2563

วธิซ้ืีอหรือจ้าง
วนัที ่29 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วธิซ้ืีอหรือจ้าง
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12 ซ่อมเคร่ืองส่อง
ตรวจกระเพาะ
อาหารและ
ล าไส้ส่วนต้นฯ

95,000.00        95,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากัด 95,000.00    บ.เมดิทอป จ ากัด 95,000.00    ราคาต่ าสุด P$63020077 21/2/2563

13 ซ่อมครุภัณฑ์
การแพทย ์
จ านวน 2 
รายการ

196,000.00       196,000.00   บ.ไทยเอ็นโดสโคป เซอร์วสิ จ ากัด 196,000.00  บ.ไทยเอ็นโดสโคป เซอร์วสิ จ ากัด 196,000.00   ราคาต่ าสุด 34/2563 24/2/2563

14 ซ่อมเคร่ือง
พยงุการ
ท างานของ
หัวใจและปอด

150,000.00       150,000.00   บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 150,000.00  บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 150,000.00   ราคาต่ าสุด 36/2563 24/2/2563

15 Rechargeable 
Battery         

14,000.00        14,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม แอล เทคโนโลย ีจ ากัด 14,000.00    บ.เอ็ม แอล เทคโนโลย ีจ ากัด 14,000.00    ราคาต่ าสุด P$63020035 13/02/2563

16 Spirolog Flow
 Sensor (5x)

18,190.00        18,190.00     เฉพาะเจาะจง บ.เดรกเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด 18,190.00    บ.เดรกเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด 18,190.00    ราคาต่ าสุด P$63020036 13/02/2563

17 ADULT CUFF                  30,000.00        30,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 30,000.00    บ.อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 30,000.00    ราคาต่ าสุด P$63020037 13/02/2563
18 คับบีพีผู้ใหญ่ 12,500.00        12,500.00     เฉพาะเจาะจง พบสุข การแพทย์ 12,500.00    พบสุข การแพทย์ 12,500.00    ราคาต่ าสุด P$63020038 13/02/2563
19 SpO2 Adult fi

nger SpO2 se
nsor

28,980.00        28,980.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด 28,980.00    บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด 28,980.00    ราคาต่ าสุด P$63020039 13/02/2563

20 For Indirect               4,000.00          4,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.อาฟต้า เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 4,000.00      บ.อาฟต้า เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 4,000.00      ราคาต่ าสุด P$63020040 18/2/2563

21 หลอดไฟ แอล
 อี ดี

7,704.00          7,704.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ บ ีซัพพลาย 7,704.00      ร้าน เจ บี ซัพพลาย 7,704.00      ราคาต่ าสุด P$63020041 18/2/2563
22 NIBP 

Connector 
แบบเหล็ก

13,000.00        13,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด 13,000.00    บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด 13,000.00    ราคาต่ าสุด P$63020042 18/2/2563

23 Heater 230V 24,500.00        24,500.00     เฉพาะเจาะจง คุณเปรม แพทยภ์ัณฑ์ 24,500.00    คุณเปรม แพทยภ์ัณฑ์ 24,500.00    ราคาต่ าสุด P$63020043 21/2/2563
24 หลอดลาริงค์ 

3.5 V
10,000.00        10,000.00     เฉพาะเจาะจง เฟิร์ส เทรดด้ิง 10,000.00    เฟิร์ส เทรดด้ิง 10,000.00    ราคาต่ าสุด P$63020044 21/2/2563

25 ผ้าพันแขนท่อ
เด่ียว แบบมี
ยางใน

36,000.00        36,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด 36,000.00    บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด 36,000.00    ราคาต่ าสุด P$63020045 21/2/2563
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26 Door Gasket        53,179.00        53,179.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ เทคโนโลย ีอัลเทอร์เนทีฟ 
จ ากัด

53,179.00    บ.แอดวานซ์ เทคโนโลย ีอัลเทอร์เนทีฟ 
จ ากัด

53,179.00    ราคาต่ าสุด P$63020046 21/2/2563

27 จ้างบ ารุงรักษา
เคร่ืองวดัความ
ดันด้วยระบบ
เป่าลม

30,000.00        30,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด 30,000.00    บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด 30,000.00    ราคาต่ าสุด Pบ6302007 6/02/2563

28 จ้างบ ารุงรักษา
เคร่ืองวดั
สายตาด้วย
ระบบ

30,000.00        30,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด 30,000.00    บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด 30,000.00    ราคาต่ าสุด Pบ6302008 6/02/2563

29 จ้างบ ารุงรักษา
เคร่ืองตรวจนับ
เซลกระจกตา

5,000.00          5,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้น จ ากัด 5,000.00      บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้น จ ากัด 5,000.00      ราคาต่ าสุด Pบ6302009 6/02/2563

30 จ้างบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์
การแพทย ์2 
รายการ

40,000.00        40,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อาฟต้า จ ากัด 40,000.00    บริษัท อาฟต้า จ ากัด 40,000.00    ราคาต่ าสุด Pบ6302010 6/2/2563

31 จ้างบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์
การแพทย ์4 
รายการ

100,000.00       100,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท คาลไซด์ จ ากัด 100,000.00  บริษัท คาลไซด์ จ ากัด 100,000.00   ราคาต่ าสุด Pบ6302011 6/2/2563

32 จ้างบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์
การแพทย ์3 
รายการ

82,000.00        82,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวอาย จ ากัด 82,000.00    บริษัท นิวอาย จ ากัด 82,000.00    ราคาต่ าสุด Pบ6302012 14/2/2563

33 สอบเทียบ 
Automatic 
pipette

33,705.00        33,705.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์คาลิเบชัน่ จ ากัด 33,705.00    บริษัท ดอกเตอร์คาลิเบชัน่ จ ากัด 33,705.00    ราคาต่ าสุด Pข6302006 14/2/2563

34 สอบเทียบ
เคร่ืองมือแทพย์
 9 รายการ

38,779.48        38,779.48     เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 38,779.48    สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 38,779.48    ราคาต่ าสุด Pข6302007 14/2/2563

35 สอบเทียบ 
Lamina

30,000.00        30,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกกะฟิล จ ากัด 30,000.00    บริษัท เมกกะฟิล จ ากัด 30,000.00    ราคาต่ าสุด Pข6302008 14/2/2563
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36 สอบเทียบและ
บ ารุงรักษา
เคร่ืองดม
ยาสลบ Datex
 Ohmeda

36,000.00        36,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อีฟอร์แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 36,000.00    บริษัท อีฟอร์แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 36,000.00    ราคาต่ าสุด Pข6302009 14/2/2563

37 สอบเทียบและ
บ ารุงรักษา 
เคร่ืองดม
ยาสลบ Drager

87,360.00        87,360.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล จ ากัด 87,360.00    บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล จ ากัด 87,360.00    ราคาต่ าสุด Pข6302010 14/2/2563

38 จ้างบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์
การแพทย ์
จ านวน 3 

5,390,000.00    5,390,000.00 bidding บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จ ากัด ######### บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จ ากัด ######### ราคาต่ าสุด 31/2563 11/2/2563

39 จ้างเจ้าหน้าที่
รักษาความ
ปลอดภัย     
รพ.สต. 3แห่ง

498,600.00       498,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย มาชนะ จ ากัด 498,600.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย มาชนะ จ ากัด 498,600.00 ราคาต่ าสุด 37/2563 24/2/2563

40 จ้างเหมาก าจัด
ขยะติดเชือ้
และขยะ
อันตราย รพ.
สต. 28 แห่ง

359,520.00       359,520.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็มจ ากัด 359,520.00  บริษัท ไอซี ควอลิต้ี ซิสเท็มจ ากัด 334,353.60   ราคาต่ าสุด 35/2563 26/2/2563

41 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 86,000.00        86,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 86,000.00    บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 86,000.00    ราคาต่ าสุด PG63020431 7/2/2563
42 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 90,000.00        90,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากัด 90,000.00    บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากัด 90,000.00    ราคาต่ าสุด PG63020432 7/2/2563
43 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 90,000.00        90,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 90,000.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 90,000.00    ราคาต่ าสุด PG63020433 7/2/2563
44 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 33,844.10        33,844.10     เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา่ เฮลธแ์คร์ จ ากัด 33,844.10    บริษัท โนวา่ เฮลธแ์คร์ จ ากัด 33,844.10    ราคาต่ าสุด PG63020434 7/2/2563
45 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 61,905.00        61,905.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด 61,905.00    บริษัท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด 61,905.00    ราคาต่ าสุด PG63020435 7/2/2563
46 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 29,960.00        29,960.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 29,960.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 29,960.00    ราคาต่ าสุด PG63020436 11/2/2563
47 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 60,437.50        60,437.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 60,437.50    บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 60,437.50    ราคาต่ าสุด PG63020437 11/2/2563
48 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 87,825.00        87,825.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด 87,825.00    บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด 87,825.00    ราคาต่ าสุด PG63020438 11/2/2563
49 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 30,000.00    บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 30,000.00    ราคาต่ าสุด PG63020439 11/2/2563
50 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 37,236.00        37,236.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 37,236.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 37,236.00    ราคาต่ าสุด PG63020440 11/2/2563
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51 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 97,500.00        97,500.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย 97,500.00    ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย 97,500.00    ราคาต่ าสุด PG63020441 11/2/2563
52 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 80,506.80        80,506.80     เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิโนวา จ ากัด 80,506.80    บริษัท เมดดิโนวา จ ากัด 80,506.80    ราคาต่ าสุด PG63020442 11/2/2563
53 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 24,960.00        24,960.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด 24,960.00    บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด 24,960.00    ราคาต่ าสุด PG63020443 11/2/2563
54 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,770.00        11,770.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 11,770.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 11,770.00    ราคาต่ าสุด PG63020444 11/2/2563
55 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,760.00          5,760.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 5,760.00      บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 5,760.00      ราคาต่ าสุด PG63020445 11/2/2563
56 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,920.00          7,920.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.ท.ี เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด 7,920.00      บริษัท อาร์.ท.ี เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด 7,920.00      ราคาต่ าสุด PG63020446 11/2/2563
57 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,000.00          6,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิเมด จ ากัด 6,000.00      บริษัท ยนูิเมด จ ากัด 6,000.00      ราคาต่ าสุด PG63020447 11/2/2563
58 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,452.60        19,452.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 19,452.60    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 19,452.60    ราคาต่ าสุด PG63020448 11/2/2563
59 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 99,809.60        99,809.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา่ เฮลธแ์คร์ จ ากัด 99,809.60    บริษัท โนวา่ เฮลธแ์คร์ จ ากัด 99,809.60    ราคาต่ าสุด PG63020449 11/2/2563
60 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 97,370.00        97,370.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 97,370.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 97,370.00    ราคาต่ าสุด PG63020450 12/2/2563
61 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 93,000.00        93,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 93,000.00    บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 93,000.00    ราคาต่ าสุด PG63020451 12/2/2563
62 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 22,470.00        22,470.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 22,470.00    บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิสติกส์ 22,470.00    ราคาต่ าสุด PG63020452 12/2/2563
63 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 85,600.00        85,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา่ เฮลธแ์คร์ จ ากัด 85,600.00    บริษัท โนวา่ เฮลธแ์คร์ จ ากัด 85,600.00    ราคาต่ าสุด PG63020453 12/2/2563
64 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 94,282.50        94,282.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 94,282.50    บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 94,282.50    ราคาต่ าสุด PG63020454 12/2/2563
65 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 93,100.00        93,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 93,100.00    บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 93,100.00    ราคาต่ าสุด PG63020455 12/2/2563
66 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 51,680.00        51,680.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 51,680.00    บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 51,680.00    ราคาต่ าสุด PG63020456 12/2/2563
67 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,807.40        30,807.40     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 30,807.40    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 30,807.40    ราคาต่ าสุด PG63020457 13/2/2563
68 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 31,000.00        31,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด 31,000.00    บริษัท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด 31,000.00    ราคาต่ าสุด PG63020458 13/2/2563
69 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 22,000.00        22,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัด 22,000.00    บริษัท พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัด 22,000.00    ราคาต่ าสุด PG63020459 13/2/2563
70 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 89,452.00        89,452.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด 89,452.00    บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด 89,452.00    ราคาต่ าสุด PG63020460 13/2/2563
71 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 87,300.00        87,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากัด 87,300.00    บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากัด 87,300.00    ราคาต่ าสุด PG63020461 13/2/2563
72 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 55,460.00        55,460.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 55,460.00    บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 55,460.00    ราคาต่ าสุด PG63020462 13/2/2563
73 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 64,200.00        64,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 64,200.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 64,200.00    ราคาต่ าสุด PG63020463 13/2/2563
74 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 99,841.70        99,841.70     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 99,841.70    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 99,841.70    ราคาต่ าสุด PG63020464 14/2/2563
75 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 99,000.00        99,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 99,000.00    บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 99,000.00    ราคาต่ าสุด PG63020465 14/2/2563
76 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 90,000.00        90,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากัด 90,000.00    บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากัด 90,000.00    ราคาต่ าสุด PG63020466 14/2/2563
77 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 31,500.00        31,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมภัณฑ์ ซัพพลาย จ ากัด 31,500.00    บริษัท อุดมภัณฑ์ ซัพพลาย จ ากัด 31,500.00    ราคาต่ าสุด PG63020467 17/2/2563
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78 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 85,921.00        85,921.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 85,921.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 85,921.00    ราคาต่ าสุด PG63020468 17/2/2563
79 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 50,000.00        50,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด 50,000.00    บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด 50,000.00    ราคาต่ าสุด PG63020469 17/2/2563
80 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 44,380.00        44,380.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 44,380.00    บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 44,380.00    ราคาต่ าสุด PG63020470 17/2/2563
81 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 80,000.00        80,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 80,000.00    บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 80,000.00    ราคาต่ าสุด PG63020471 17/2/2563
82 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,445.00        14,445.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 14,445.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 14,445.00    ราคาต่ าสุด PG63020472 17/2/2563
83 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 54,000.00        54,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากัด 54,000.00    บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากัด 54,000.00    ราคาต่ าสุด PG63020473 17/2/2563
84 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 77,040.00        77,040.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา่ เฮลธแ์คร์ จ ากัด 77,040.00    บริษัท โนวา่ เฮลธแ์คร์ จ ากัด 77,040.00    ราคาต่ าสุด PG63020474 17/2/2563
85 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,000.00          6,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต 6,000.00      ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต 6,000.00      ราคาต่ าสุด PG63020475 17/2/2563
86 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,400.00          8,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 8,400.00      บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 8,400.00      ราคาต่ าสุด PG63020476 17/2/2563
87 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 22,500.00        22,500.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 22,500.00    องค์การเภสัชกรรม 22,500.00    ราคาต่ าสุด PG63020477 19/2/2563
88 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 63,665.00        63,665.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 63,665.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 63,665.00    ราคาต่ าสุด PG63020478 19/2/2563
89 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 83,600.00        83,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด 83,600.00    บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด 83,600.00    ราคาต่ าสุด PG63020479 19/2/2563
90 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 84,979.40        84,979.40     เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด 84,979.40    บริษัท เจ เอส วชิัน่ จ ากัด 84,979.40    ราคาต่ าสุด PG63020480 19/2/2563
91 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,200.00          7,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 7,200.00      บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 7,200.00      ราคาต่ าสุด PG63020481 20/2/2563
92 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,548.00        17,548.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 17,548.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 17,548.00    ราคาต่ าสุด PG63020482 20/2/2563
93 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 99,900.00        99,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 99,900.00    บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 99,900.00    ราคาต่ าสุด PG63020483 20/2/2563
94 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 53,928.00        53,928.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 53,928.00    องค์การเภสัชกรรม 53,928.00    ราคาต่ าสุด PG63020484 20/2/2563
95 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 18,297.00        18,297.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิโนวา จ ากัด 18,297.00    บริษัท เมดดิโนวา จ ากัด 18,297.00    ราคาต่ าสุด PG63020485 20/2/2563
96 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 73,295.00        73,295.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 73,295.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 73,295.00    ราคาต่ าสุด PG63020486 20/2/2563
97 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 97,370.00        97,370.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 97,370.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 97,370.00    ราคาต่ าสุด PG63020487 21/2/2563
98 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 86,400.00        86,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 86,400.00    บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 86,400.00    ราคาต่ าสุด PG63020488 21/2/2563
99 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 81,200.00        81,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากัด 81,200.00    บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากัด 81,200.00    ราคาต่ าสุด PG63020489 21/2/2563
100 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 88,500.00        88,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรสตาร์ เทรดด้ิง จ ากัด 88,500.00    บริษัท ไตรสตาร์ เทรดด้ิง จ ากัด 88,500.00    ราคาต่ าสุด PG63020490 21/2/2563
101 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 71,262.00        71,262.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 71,262.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 71,262.00    ราคาต่ าสุด PG63020491 24/2/2563
102 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 86,000.00        86,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 86,000.00    บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 86,000.00    ราคาต่ าสุด PG63020492 24/2/2563
103 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 99,000.00        99,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากัด 99,000.00    บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากัด 99,000.00    ราคาต่ าสุด PG63020493 24/2/2563
104 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 35,100.00        35,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัด 35,100.00    บริษัท พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัด 35,100.00    ราคาต่ าสุด PG63020494 24/2/2563
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105 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 15,200.00        15,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 15,200.00    บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 15,200.00    ราคาต่ าสุด PG63020495 24/2/2563
106 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 50,700.00        50,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 50,700.00    บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 50,700.00    ราคาต่ าสุด PG63020496 24/2/2563
107 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,680.00        10,680.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีเอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 10,680.00    บริษัท ว ีเอ็น เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 10,680.00    ราคาต่ าสุด PG63020497 24/2/2563
108 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,200.00        10,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 10,200.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 10,200.00    ราคาต่ าสุด PG63020498 24/2/2563
109 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 31,030.00        31,030.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 31,030.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 31,030.00    ราคาต่ าสุด PG63020499 25/2/2563
110 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,750.00        19,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิเมด จ ากัด 19,750.00    บริษัท ยนูิเมด จ ากัด 19,750.00    ราคาต่ าสุด PG63020500 25/2/2563
111 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,752.00        10,752.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 10,752.00    บริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 10,752.00    ราคาต่ าสุด PG63020501 25/2/2563
112 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,400.00        14,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 14,400.00    บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 14,400.00    ราคาต่ าสุด PG63020502 25/2/2563
113 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 56,924.00        56,924.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 56,924.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 56,924.00    ราคาต่ าสุด PG63020503 25/2/2563
114 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 98,440.00        98,440.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 98,440.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 98,440.00    ราคาต่ าสุด PG63020504 26/2/2563
115 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 64,500.00        64,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 64,500.00    บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 64,500.00    ราคาต่ าสุด PG63020505 26/2/2563
116 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 90,000.00        90,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากัด 90,000.00    บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากัด 90,000.00    ราคาต่ าสุด PG63020506 26/2/2563
117 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,500.00        19,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 19,500.00    บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 19,500.00    ราคาต่ าสุด PG63020507 26/2/2563
118 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,560.00          8,560.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 8,560.00      บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 8,560.00      ราคาต่ าสุด PG63020508 26/2/2563
119 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 72,546.00        72,546.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา่ เฮลธแ์คร์ จ ากัด 72,546.00    บริษัท โนวา่ เฮลธแ์คร์ จ ากัด 72,546.00    ราคาต่ าสุด PG63020509 26/2/2563
120 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 99,510.00        99,510.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิโนวา จ ากัด 99,510.00    บริษัท เมดดิโนวา จ ากัด 99,510.00    ราคาต่ าสุด PG63020510 26/2/2563
121 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 88,810.00        88,810.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 88,810.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 88,810.00    ราคาต่ าสุด PG63020511 27/2/2563
122 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 97,070.40        97,070.40     เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา่ เฮลธแ์คร์ จ ากัด 97,070.40    บริษัท โนวา่ เฮลธแ์คร์ จ ากัด 97,070.40    ราคาต่ าสุด PG63020512 27/2/2563
123 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,850.00        10,850.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 10,850.00    บริษัท เมดิทอป จ ากัด 10,850.00    ราคาต่ าสุด PG63020513 27/2/2563
124 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 68,400.00        68,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 68,400.00    บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 68,400.00    ราคาต่ าสุด PG63020514 27/2/2563
125 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,580.00          8,580.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัด 8,580.00      บริษัท พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัด 8,580.00      ราคาต่ าสุด PG63020515 27/2/2563
126 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,400.00          8,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 8,400.00      บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากัด 8,400.00      ราคาต่ าสุด PG63020516 27/2/2563
127 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 94,020.00        94,020.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด 94,020.00    บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด 94,020.00    ราคาต่ าสุด PG63020517 27/2/2563
128 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 44,000.00        44,000.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 44,000.00    องค์การเภสัชกรรม 44,000.00    ราคาต่ าสุด PG63020518 28/2/2563
129 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 97,370.00        97,370.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 97,370.00    บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 97,370.00    ราคาต่ าสุด PG63020519 28/2/2563
130 วสัดุทาง

การแพทย ์
(ห้องคลอด)

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 3,852.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 3,852.00 ราคาต่ าสุด
PF63020115 6/2/2563
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131 วสัดุทาง
การแพทย ์
(วสัิญญี)

51,600.00 51,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์ท เทรดด้ิง จ ากัด 51,600.00 บริษัท เฟิร์ท เทรดด้ิง จ ากัด 51,600.00 ราคาต่ าสุด
PF63020133 27/2/2563

132 วสัดุทาง
การแพทย ์
(วสัิญญี)

13,717.00 13,717.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 13,717.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 13,717.00 ราคาต่ าสุด
PF63020134 27/2/2563

133 วสัดุทาง
การแพทย ์(ไต
เทียม)

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนปโฟ ไนซ์ จ ากัด 34,000.00 บริษัท เนปโฟ ไนซ์ จ ากัด 34,000.00 ราคาต่ าสุด
PF63020135 27/2/2563

134 วสัดุทาง
การแพทย ์(ไต
เทียม)

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 34,000.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 34,000.00 ราคาต่ าสุด
PF63020136 27/2/2563

135 วสัดุทาง
การแพทย ์(ไต
เทียม)

12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 12,400.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 12,400.00 ราคาต่ าสุด
PF63020137 27/2/2563

136 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา ทัว่ไป

5,617.50          5,617.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เซอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จ ากัด 5,617.50      บริษัท ทีอาร์บี เซอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จ ากัด5,617.50      ราคาต่ าสุด PF63020110
3/2/2563

137 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา ทัว่ไป

16,000.00        16,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อาฟต้า เซอร์วสิ แอนด์ซัพพลาย จ ากัด 16,000.00    บริษัท อาฟต้า เซอร์วสิ แอนด์ซัพพลาย จ ากัด 16,000.00    ราคาต่ าสุด PF63020111
3/2/2563

138 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา ทัว่ไป

9,630.00          9,630.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 9,630.00      บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 9,630.00      ราคาต่ าสุด PF63020116
7/2/2563

139 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา ทัว่ไป

32,000.00        32,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีพี แคร์ จ ากัด 32,000.00    บริษัท เจพีพี แคร์ จ ากัด 32,000.00    ราคาต่ าสุด PF63020117
7/2/2563

140 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา ทัว่ไป

20,856.00        20,856.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย ์เฮลท์แคร์ จ ากัด 20,856.00    บริษัท เกทเวย ์เฮลท์แคร์ จ ากัด 20,856.00    ราคาต่ าสุด PF63020118
11/2/2563

141 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา ทัว่ไป

170,640.00       316,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด 316,000.00  บริษัท อินโนเมด (ประเทศไทย) จ ากัด 316,000.00   ราคาต่ าสุด PF63020120
13/2/2563

142 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา ทัว่ไป

3,160.00          3,160.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเบสพลัส จ ากัด 3,160.00      บริษัท แอมเบสพลัส จ ากัด 3,160.00      ราคาต่ าสุด PF63020121
14/2/2563

143 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา ทัว่ไป

14,400.00        14,400.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล 14,400.00    ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล 14,400.00    ราคาต่ าสุด PF63020124
20/2/2563
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144 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา ทัว่ไป

10,000.00        10,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด 10,000.00    บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด 10,000.00    ราคาต่ าสุด PF63020125
20/2/2563

145 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา ทัว่ไป

70,200.00        70,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอียร์โทน ประเทศไทย จ ากัด 70,200.00    บริษัท เอียร์โทน ประเทศไทย จ ากัด 70,200.00    ราคาต่ าสุด PF63020126
20/2/2563

146 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา ทัว่ไป

12,818.60        12,818.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 12,818.60    บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 12,818.60    ราคาต่ าสุด PF63020127
20/2/2563

147 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา ทัว่ไป

5,136.00          5,136.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 5,136.00      บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 5,136.00      ราคาต่ าสุด PF63020128
20/2/2563

148 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา ทัว่ไป

12,000.00        12,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีพี แคร์ จ ากัด 12,000.00    บริษัท เจพีพี แคร์ จ ากัด 12,000.00    ราคาต่ าสุด PF63020129
21/2/2563

149 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา ทัว่ไป

12,200.00        12,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พีร เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 12,200.00    บริษัท พีร เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 12,200.00    ราคาต่ าสุด PF63020130
21/2/2563

150 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา ทัว่ไป

52,500.00        52,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอล ซายน์ จ ากัด 52,500.00    บ.โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอล ซายน์ จ ากัด 52,500.00    ราคาต่ าสุด PF63020132
26/2/2563

151 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา ทัว่ไป

7,704.00          7,704.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 7,704.00      บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 7,704.00      ราคาต่ าสุด PF63020138
28/2/2563

152 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา เฝือก

57,416.20        
57,416.20

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด
57,416.20

บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด
57,416.20    

ราคาต่ าสุด PF63020119
12/2/2563

153 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา เฝือก

64,600.00        64,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟาดรักส์ จ ากัด 64,600.00    บริษัท เซฟฟาดรักส์ จ ากัด 64,600.00    ราคาต่ าสุด PF63020122
14/2/2563

154 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา เฝือก

59,900.00        59,900.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต 59,900.00    ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต 59,900.00    ราคาต่ าสุด PF63020123
14/2/2563

155 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา เฝือก

91,564.18        91,564.18     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 91,564.18    บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ ากัด 91,564.18    ราคาต่ าสุด PF63020131
21/2/2563

156 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา สวนหัวใจ

96,720.00        96,720.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด เทค จ ากัด 96,720.00    บริษัท ไทย เมด เทค จ ากัด 96,720.00    ราคาต่ าสุด Pพ63020017
3/2/2563
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157 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา สวนหัวใจ

81,000.00        81,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด 81,000.00    บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด 81,000.00    ราคาต่ าสุด Pพ63020018
7/2/2563

158 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา สวนหัวใจ

94,500.00        94,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด เทค จ ากัด 94,500.00    บริษัท ไทย เมด เทค จ ากัด 94,500.00    ราคาต่ าสุด Pพ63020019
7/2/2563

159 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา สวนหัวใจ

94,500.00        94,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด 94,500.00    บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด 94,500.00    ราคาต่ าสุด Pพ63020020
11/2/2563

160 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา สวนหัวใจ

93,600.00        93,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด เทค จ ากัด 93,600.00    บริษัท ไทย เมด เทค จ ากัด 93,600.00    ราคาต่ าสุด Pพ63020021
11/2/2563

161 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา สวนหัวใจ

90,000.00        90,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด 90,000.00    บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด 90,000.00    ราคาต่ าสุด Pพ63020022
12/2/2563

162 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา สวนหัวใจ

13,650.00        13,650.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด เทค จ ากัด 13,650.00    บริษัท ไทย เมด เทค จ ากัด 13,650.00    ราคาต่ าสุด Pพ63020023
12/2/2563

163 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา สวนหัวใจ

96,300.00        96,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด เทค จ ากัด 96,300.00    บริษัท ไทย เมด เทค จ ากัด 96,300.00    ราคาต่ าสุด Pพ63020024
14/2/2563

164 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา สวนหัวใจ

610,000.00       3,850,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ######### บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ######### ราคาต่ าสุด Pพ63020025
19/2/2563

165 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา สวนหัวใจ

84,000.00        84,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด 84,000.00    บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด 84,000.00    ราคาต่ าสุด Pพ63020026
20/2/2563

166 เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่
ยา สวนหัวใจ

99,000.00        99,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด เทค จ ากัด 99,000.00    บริษัท ไทย เมด เทค จ ากัด 99,000.00    ราคาต่ าสุด Pพ63020027
21/2/2563

167 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 51500 51,500.00     

เฉพาะเจาะจง บ. ซันเมดิเทค จ ากัด
83,320.00    

บ.ซันเมดิเทค จ ากัด
51500 ราคาต่ าสุด PN63020465 3/2/2563

168 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 46,438.00        

46,438.00     เฉพาะเจาะจง บ.วเีมด เชอร์จิคอลซัพพลาย จ ากัด
46,438.00

บ.วเีมด เชอร์จิคอลซัพพลาย จ ากัด
46,438.00 ราคาต่ าสุด PN63020466 3/2/2563

169 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 68,500.00        

68,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ ากัด
68,500.00

บ.ออโธพีเซีย จ ากัด
68,500.00 ราคาต่ าสุด PN63020467 3/2/2563
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170 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 72,140.00        

72,140.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
72,140.00

บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
72,140.00 ราคาต่ าสุด PN63020468 3/2/2563

171 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 49,400.00        

49,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด
49,400.00

บ.ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด
49,400.00 ราคาต่ าสุด PN63020469 3/2/2563

172 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 347,536.00       

347,536.00   เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)จ ากัด
347,536.00

บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)จ ากัด
347,536.00 ราคาต่ าสุด PN63020470 3/2/2563

173 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 47,722.00        

47,722.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
47,722.00

บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
47,722.00 ราคาต่ าสุด PN63020471 4/2/2563

174 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 84,000.00        84,000.00     

เฉพาะเจาะจง
บ.ซันเมดิเทค จ ากัด

84,000.00
บ.ซันเมดิเทค จ ากัด

84,000.00 ราคาต่ าสุด PN63020472 4/2/2563
175 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 33,500.00        
33,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ ากัด

33,500.00
บ.ออโธพีเซีย จ ากัด

33,500.00 ราคาต่ าสุด PN63020473 4/2/2563
176 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 5,400.00          
5,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด

5,400.00
บ.ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด

5,400.00 ราคาต่ าสุด PN63020474 4/2/2563
177 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 75,300.00        
75,300.00     เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ ากัด

75,300.00
บ.ออโธพีเซีย จ ากัด

75,300.00 ราคาต่ าสุด PN63020475 5/2/2563
178 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 70,000.00        
70,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด

70,000.00
บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด

70,000.00 ราคาต่ าสุด PN63020476 5/2/2563
179 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 94,160.00        
94,160.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด

94,160.00
บ.ฟาโวริกา จ ากัด

94,160.00 ราคาต่ าสุด PN63020477 5/2/2563
180 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 64,640.00        
64,640.00     เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ ากัด

64,640.00
บ.ออโธพีเซีย จ ากัด

64,640.00 ราคาต่ าสุด PN63020478 6/2/2563
181 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 46,224.00        
46,224.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

46,224.00
บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด

46,224.00 ราคาต่ าสุด PN63020479 6/2/2563
182 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 95,016.00        
95,016.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด

95,016.00
บ.ฟาโวริกา จ ากัด

95,016.00 ราคาต่ าสุด PN63020480 6/2/2563
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183 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 77,000.00        

77,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ ากัด
77,000.00

บ.ออโธพีเซีย จ ากัด
77,000.00 ราคาต่ าสุด PN63020481 7/2/2563

184 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 94,160.00        

94,160.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
94,160.00

บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด
94,160.00 ราคาต่ าสุด PN63020482 7/2/2563

185 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 66,511.20        

66,511.20     เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)จ ากัด
66,511.20

บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)จ ากัด
66,511.20 ราคาต่ าสุด PN63020483 7/2/2563

186 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 94,160.00        94,160.00     

เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด
94,160.00

บ.ฟาโวริกา จ ากัด
94,160.00 ราคาต่ าสุด PN63020484 7/2/2563

187 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 58,840.00        

58,840.00     เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพีเซีย จ ากัด
58,840.00

บ.ออโธพีเซีย จ ากัด
58,840.00 ราคาต่ าสุด PN63020485 11/2/2563

188 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 85,600.00        

85,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
85,600.00

บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด
85,600.00 ราคาต่ าสุด PN63020486 11/2/2563

189 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 94,160.00        

94,160.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด
94,160.00

บ.ฟาโวริกา จ ากัด
94,160.00 ราคาต่ าสุด PN63020487 11/2/2563

190 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 58,560.00        

58,560.00     เฉพาะเจาะจง บ.มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด
58,560.00

บ.มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด
58,560.00 ราคาต่ าสุด PN63020488 12/2/2563

191 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 55,000.00        

55,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด
55,000.00

บ.ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด
55,000.00 ราคาต่ าสุด PN63020489 12/2/2563

192 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 98,980.00        

98,980.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด
98,980.00

บ.ไทยก๊อส จ ากัด
98,980.00 ราคาต่ าสุด PN63020490 12/2/2563

193 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 99,740.00        

99,740.00     เฉพาะเจาะจง บ.ออโรร่า แอดวานซ์ จ ากัด
99,740.00

บ.ออโรร่า แอดวานซ์ จ ากัด
99,740.00 ราคาต่ าสุด PN63020491 12/2/2563

194 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 441,375.00       

441,375.00   เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด
441,375.00

บ.ฟาโวริกา จ ากัด
441,375.00 ราคาต่ าสุด PN63020492 12/2/2563

195 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 369,150.00       369,150.00   

เฉพาะเจาะจง บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

369,150.00

บ.ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด

369,150.00 ราคาต่ าสุด PN63020493 12/2/2563
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196 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 468,750.00       468,750.00   

เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมทิ เฮลธแ์คร์ จ ากัด

468,750.00

บ.ซัมมทิ เฮลธแ์คร์ จ ากัด

468,750.00 ราคาต่ าสุด PN63020494 12/2/2563
197 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 495,900.00       
495,900.00   เฉพาะเจาะจง บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

495,900.00

บ.ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด

495,900.00 ราคาต่ าสุด PN63020495 13/2/2563
198 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 414,090.00       414,090.00   
เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด

414,090.00

บ.ฟาโวริกา จ ากัด

414,090.00 ราคาต่ าสุด PN63020496 13/2/2563
199 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 1,100.00          1,100.00      
เฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอ๊ส จ ากัด

1,100.00

บ.ไทยกอ๊ส จ ากัด

1,100.00 ราคาต่ าสุด PN63020497 13/2/2563
200 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 91,000.00        91,000.00     
เฉพาะเจาะจง บ.ยูนเิทค เฮลทแ์คร์ จ ากัด

91,000.00

บ.ยูนเิทค เฮลทแ์คร์ จ ากัด

91,000.00 ราคาต่ าสุด PN63020498 13/2/2563
201 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 14,800.00        14,800.00     
เฉพาะเจาะจง บ.เมด ิอัส จ ากัด

14,800.00

บ.เมด ิอัส จ ากัด

14,800.00 ราคาต่ าสุด PN63020499 13/2/2563
202 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 495,900.00       
495,900.00   เฉพาะเจาะจง บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

495,900.00

บ.ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด

495,900.00 ราคาต่ าสุด PN63020500 14/2/2563
203 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 353,100.00       
353,100.00   เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด

353,100.00

บ.ฟาโวริกา จ ากัด

353,100.00 ราคาต่ าสุด PN63020501 14/2/2563
204 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 50,000.00        
50,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ยูนเิทค เฮลทแ์คร์ จ ากัด

50,000.00

บ.ยูนเิทค เฮลทแ์คร์ จ ากัด

50,000.00 ราคาต่ าสุด PN63020502 14/2/2563
205

วสัดุทาง
การแพทย ์OR 97,990.60        

97,990.60     เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทฟิคิ (ประเทศทไทย)

จ ากัด 97,990.60

บ.บอสตัน ไซเอนทฟิคิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด 97,990.60 ราคาต่ าสุด PN63020503 14/2/2563
206 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 83,000.00        
83,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดเิทค จ ากัด

83,000.00

บ.ซันเมดเิทค จ ากัด

83,000.00 ราคาต่ าสุด PN63020504 14/2/2563
207 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 58,768.68        
58,768.68     เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด

58,768.68

บ.ฟาโวริกา จ ากัด

58,768.68 ราคาต่ าสุด PN63020505 14/2/2563
208 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 75,500.00        
75,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดเิทค จ ากัด

75,500.00

บ.ซันเมดเิทค จ ากัด

75,500.00 ราคาต่ าสุด PN63020506 17/2/2563
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209 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 35,000.00        

35,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด

35,000.00

บ.บ.ีเอ็ล.ฮัว้ จ ากัด

35,000.00 ราคาต่ าสุด PN63020507 17/2/2563
210

วสัดุทาง
การแพทย ์OR 96,152.34        

96,152.34     เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน(ไทย)จ ากัด

96,152.34

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน (ไทย)

จ ากัด 96,152.34 ราคาต่ าสุด PN63020508 17/2/2563
211 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 18,000.00        
18,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดคิัล จ ากัด

18,000.00

บ.เทคโนเมดคิัล จ ากัด

18,000.00 ราคาต่ าสุด PN63020509 17/2/2563
212 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 54,951.95        
54,951.95     เฉพาะเจาะจง บ.โกสนิทร์เวชภัณฑ ์จ ากัด

54,951.95

บ.โกสนิทร์เวชภัณฑ ์จ ากัด

54,951.95 ราคาต่ าสุด PN63020510 17/2/2563
213 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 14,700.00        
14,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซยี จ ากัด

14,700.00

บ.ออโธพเีซยี จ ากัด

14,700.00 ราคาต่ าสุด PN63020511 18/2/2563
214 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 77,300.00        
77,300.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดเิทค จ ากัด

77,300.00

บ.ซันเมดเิทค จ ากัด

77,300.00 ราคาต่ าสุด PN63020512 18/2/2563
215

วสัดุทาง
การแพทย ์OR 69,481.52        

69,481.52     เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน(ไทย)จ ากัด

69,481.52

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน (ไทย)

จ ากัด 69,481.52 ราคาต่ าสุด PN63020513 18/2/2563
216 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 78,438.90        
78,438.90     เฉพาะเจาะจง บ.โกสนิทร์เวชภัณฑ ์จ ากัด

78,438.90

บ.โกสนิทร์เวชภัณฑ ์จ ากัด

78,438.90 ราคาต่ าสุด PN63020514 18/2/2563
217 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 77,500.00        
77,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดเิทค จ ากัด

77,500.00

บ.ซันเมดเิทค จ ากัด

77,500.00 ราคาต่ าสุด PN63020515 19/2/2563
218 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 30,000.00        
30,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซยี จ ากัด

30,000.00

บ.ออโธพเีซยี จ ากัด

30,000.00 ราคาต่ าสุด PN63020516 19/2/2563
219 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 64,125.00        
64,125.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมทิ เฮลธแ์คร์ จ ากัด

64,125.00

บ.ซัมมทิ เฮลธแ์คร์ จ ากัด

64,125.00 ราคาต่ าสุด PN63020517 19/2/2563
220 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 7,500.00          
7,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไทยฮอสพทิอล โปรดักส ์จ ากัด

7,500.00

บ.ไทยฮอสพทิอล โปรดักส ์จ ากัด

7,500.00 ราคาต่ าสุด PN63020518 19/2/2563
221 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 13,500.00        13,500.00     
เฉพาะเจาะจง บ.อนิเตอร์ เมดคิอล จ ากัด

13,500.00

บ.อนิเตอร์ เมดคิอล จ ากัด

13,500.00 ราคาต่ าสุด PN63020519 19/2/2563
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222
วสัดุทาง
การแพทย ์OR 98,482.80        98,482.80     

เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน(ไทย)จ ากัด

98,482.80

บ.จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน (ไทย)

จ ากัด 98,482.80 ราคาต่ าสุด PN63020520 19/2/2563
223 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 75,922.55        75,922.55     
เฉพาะเจาะจง บ.โกสนิทร์เวชภัณฑ ์จ ากัด

75,922.55

บ.โกสนิทร์เวชภัณฑ ์จ ากัด

75,922.55 ราคาต่ าสุด PN63020521 19/2/2563
224 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 87,200.00        87,200.00     
เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดเิทค จ ากัด

87,200.00

บ.ซันเมดเิทค จ ากัด

87,200.00 ราคาต่ าสุด PN63020522 20/2/2563
225 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 27,400.00        27,400.00     
เฉพาะเจาะจง บ.วไีอโอ กรุ๊ป จ ากัด

27,400.00

บ.วไีอโอ กรุ๊ป จ ากัด

27,400.00 ราคาต่ าสุด PN63020523 20/2/2563
226 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 67,517.00        67,517.00     
เฉพาะเจาะจง บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากัด

67,517.00

บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากัด

67,517.00 ราคาต่ าสุด PN63020524 20/2/2563
227 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 48,900.00        48,900.00     
เฉพาะเจาะจง บ.เมดโฟกัส จ ากัด

48,900.00

บ.เมดโฟกัส จ ากัด

48,900.00 ราคาต่ าสุด PN63020525 20/2/2563
228 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 96,300.00        96,300.00     
เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด

96,300.00

บ.ฟาโวริกา จ ากัด

96,300.00 ราคาต่ าสุด PN63020526 20/2/2563
229 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 80,000.00        80,000.00     เฉพาะเจาะจง

บ.ไทยเมดคิอลนอร์ทอสีต ์จ ากัด

80,000.00

บ.ไทยเมดคิอลนอร์ทอสีต ์จ ากัด

80,000.00 ราคาต่ าสุด PN63020527 20/2/2563
230 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 40,000.00        40,000.00     เฉพาะเจาะจง

บ.ซันเมดเิทค จ ากัด

40,000.00

บ.ซันเมดเิทค จ ากัด

40,000.00 ราคาต่ าสุด PN63020528 21/2/2563
231 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 47,000.00        47,000.00     เฉพาะเจาะจง

บ.ออโธพเีซยี จ ากัด

47,000.00

บ.ออโธพเีซยี จ ากัด

47,000.00 ราคาต่ าสุด PN63020529 21/2/2563
232 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 49,135.00        49,135.00     เฉพาะเจาะจง

บ.วไีอโอ กรุ๊ป จ ากัด

49,135.00

บ.วไีอโอ กรุ๊ป จ ากัด

49,135.00 ราคาต่ าสุด PN63020530 21/2/2563
233 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 70,000.00        70,000.00     เฉพาะเจาะจง

บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากัด

70,000.00

บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากัด

70,000.00 ราคาต่ าสุด PN63020531 21/2/2563
234 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 87,000.00        87,000.00     เฉพาะเจาะจง

บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

87,000.00

บ.ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด

87,000.00 ราคาต่ าสุด PN63020532 21/2/2563
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235 วสัดุทาง
การแพทย ์OR 40,000.00        40,000.00     เฉพาะเจาะจง

บ.ไทยเมดคิอลนอร์ทอสีต ์จ ากัด

40,000.00

บ.ไทยเมดคิอลนอร์ทอสีต ์จ ากัด

40,000.00 ราคาต่ าสุด PN63020533 21/2/2563
236 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 86,697.82        86,697.82     เฉพาะเจาะจง

บ.ฟาโวริกา จ ากัด

86,697.82

บ.ฟาโวริกา จ ากัด

86,697.82 ราคาต่ าสุด PN63020534 21/2/2563
237 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 66,500.00        66,500.00     เฉพาะเจาะจง

บ.ซันเมดเิทค จ ากัด

66,500.00

บ.ซันเมดเิทค จ ากัด

66,500.00 ราคาต่ าสุด PN63020535 24/2/2563
238 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 35,000.00        35,000.00     
เฉพาะเจาะจง บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากัด

35,000.00

บ.ซลิลคิ ฟาร์มา จ ากัด

35,000.00 ราคาต่ าสุด PN63020536 24/2/2563
239

วสัดุทาง
การแพทย ์OR 76,042.76        76,042.76     

เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทฟิคิ (ประเทศทไทย)

จ ากัด 76,042.76

บ.บอสตัน ไซเอนทฟิคิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด 76,042.76 ราคาต่ าสุด PN63020537 24/2/2563
240 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 67,912.90        67,912.90     
เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด

67,912.90

บ.ฟาโวริกา จ ากัด

67,912.90 ราคาต่ าสุด PN63020538 24/2/2563
241 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 85,120.00        85,120.00     
เฉพาะเจาะจง บ.ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

85,120.00

บ.ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด

85,120.00 ราคาต่ าสุด PN63020539 24/2/2563
242 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 39,145.00        39,145.00     
เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเค เมดคิอล จ ากัด

39,145.00

บ.เอ็นเค เมดคิอล จ ากัด

39,145.00 ราคาต่ าสุด PN63020540 24/2/2563
243 วสัดุทาง

การแพทย ์OR 81,631.37        81,631.37     เฉพาะเจาะจง

บ.โกสนิทร์เวชภัณฑ ์จ ากัด

81,631.37

บ.โกสนิทร์เวชภัณฑ ์จ ากัด

81,631.37 ราคาต่ าสุด PN63020541 24/2/2563
244 ทันตกรรม 12,330.00        12,330.00 เฉพาะเจาะจง บ.Accond Corporation 12,330.00 บ.Accond Corporation 12,330.00 ราคาต่ าสุด QB63010037 04/02/63
245 ทันตกรรม 73,526.12        73,526.12 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 73,526.12 บ.DKSH 73,526.12 ราคาต่ าสุด QB63010038 04/02/63
246 ทันตกรรม 5,450.47          5,450.47 เฉพาะเจาะจง บ.ว ีอาร์ พี เด็นท์ จ ากัด 5,450.47 บ.ว ีอาร์ พี เด็นท์ จ ากัด 5,450.47 ราคาต่ าสุด QB63010039 19/02/63
247 ทันตกรรม 9,200.00          9,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 9,200.00 บ.DKSH 9,200.00 ราคาต่ าสุด QB63010040 19/02/63
248 ทันตกรรม 52,740.30        52,740.30 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 52,740.30 บ.DKSH 52,740.30 ราคาต่ าสุด QB63010041 19/02/63
249 ทันตกรรม 78,880.40        78,880.40 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 78,880.40 บ.DKSH 78,880.40 ราคาต่ าสุด QB63010042 20/02/63
250 ทันตกรรม 27,200.00        27,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว ์เด็นทัลฯ 27,200.00 บ.ไดรว ์เด็นทัลฯ 27,200.00 ราคาต่ าสุด QB63010043 27/02/63
251 รังสีรักษา 90,000.00        90,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.บิซ ไลน์ จ ากัด 90,000.00 บ.บิซ ไลน์ จ ากัด 90,000.00 ราคาต่ าสุด PT63020002 04/02/63
252 รังสีวนิิจฉัย 22,000.00        22,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟิคเฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 22,000.00 บ.แปซิฟิคเฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 22,000.00 ราคาต่ าสุด PU63020005 25/02/63
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253 วสัดุวทิยาศาสตร์ 90,600.00        90,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท-์เมท จ ากัด 90,600.00 บ.เด็นท-์เมท จ ากัด 90,600.00 ราคาต่ าสุด PK63020314 03/02/2563
254 วสัดุวทิยาศาสตร์ 50,700.00        50,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เซน เบอร์ สไตน์ จ ากัด 50,700.00 บ.เฮาส์เซน เบอร์ สไตน์ จ ากัด 50,700.00 ราคาต่ าสุด PK63020315 03/02/2563
255 วสัดุวทิยาศาสตร์ 68,480.00        68,480.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไฮ เมดิคอล จ ากัด 68,480.00 บ.ไฮ เมดิคอล จ ากัด 68,480.00 ราคาต่ าสุด PK63020316 03/02/2563
256 วสัดุวทิยาศาสตร์ 75,000.00        75,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 75,000.00 บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 75,000.00 ราคาต่ าสุด PK63020317 03/02/2563
257 วสัดุวทิยาศาสตร์ 85,065.00        85,065.00     เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากัด 85,065.00 บ.เมดิทอป จ ากัด 85,065.00 ราคาต่ าสุด PK63020318 03/02/2563
258 วสัดุวทิยาศาสตร์ 33,705.00        33,705.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 33,705.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 33,705.00 ราคาต่ าสุด PK63020319 03/02/2563
259 วสัดุวทิยาศาสตร์ 63,130.00        63,130.00     เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 63,130.00 บ.กูด๊ เฮลธ ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 63,130.00 ราคาต่ าสุด PK63020320 03/02/2563
260 วสัดุวทิยาศาสตร์ 85,600.00        85,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์เมด จ ากัด 85,600.00 บ.พาวเวอร์เมด จ ากัด 85,600.00 ราคาต่ าสุด PK63020321 03/02/2563
261 วสัดุวทิยาศาสตร์ 7,050.00          7,050.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 7,050.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 7,050.00 ราคาต่ าสุด PK63020322 03/02/2563
262 วสัดุวทิยาศาสตร์ 87,500.00        87,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 87,500.00 บ.พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 87,500.00 ราคาต่ าสุด PK63020324 17/02/2563
263 วสัดุวทิยาศาสตร์ 80,943.36        80,943.36     เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 80,943.36 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 80,943.36 ราคาต่ าสุด PK63020325 17/02/2563
264 วสัดุวทิยาศาสตร์ 77,500.00        77,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.คลินิกคอลได แอกโนสติกส์ 77,500.00 บ.คลินิกคอลได แอกโนสติกส์ 77,500.00 ราคาต่ าสุด PK63020326 17/02/2563
265 วสัดุวทิยาศาสตร์ 84,000.00        84,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 84,000.00 บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 84,000.00 ราคาต่ าสุด PK63020327 18/02/2563
266 วสัดุวทิยาศาสตร์ 90,479.20        90,479.20     เฉพาะเจาะจง บ.เมด วนั จ ากัด 90,479.20 บ.เมด วนั จ ากัด 90,479.20 ราคาต่ าสุด PK63020328 18/02/2563
267 วสัดุวทิยาศาสตร์ 98,226.00        98,226.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 98,226.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 98,226.00 ราคาต่ าสุด PK63020329 18/02/2563
268 วสัดุวทิยาศาสตร์ 97,500.00        97,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไฮ เมดิคอล จ ากัด 97,500.00 บ.ไฮ เมดิคอล จ ากัด 97,500.00 ราคาต่ าสุด PK63020330 18/02/2563
269 วสัดุวทิยาศาสตร์ 8,550.00          8,550.00      เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอลซายเซอร์วสิ จ ากัด 8,550.00 บ.เมดิคอลซายเซอร์วสิ จ ากัด 8,550.00 ราคาต่ าสุด PK63020331 18/02/2563
270 วสัดุวทิยาศาสตร์ 16,050.00        16,050.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 16,050.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 16,050.00 ราคาต่ าสุด PK63020332 18/02/2563
271 วสัดุวทิยาศาสตร์ 31,000.00        31,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.คลินิกคอลได แอกโนสติกส์ 31,000.00 บ.คลินิกคอลได แอกโนสติกส์ 31,000.00 ราคาต่ าสุด PK63020333 18/02/2563
272 วสัดุวทิยาศาสตร์ 53,767.50        53,767.50     เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 53,767.50 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 53,767.50 ราคาต่ าสุด PK63020334 19/02/2563
273 วสัดุวทิยาศาสตร์ 95,400.00        95,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 95,400.00 บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 95,400.00 ราคาต่ าสุด PK63020335 19/02/2563
274 วสัดุวทิยาศาสตร์ 5,000.00          5,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด 5,000.00 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด 5,000.00 ราคาต่ าสุด PK63020337 19/02/2563
275 วสัดุวทิยาศาสตร์ 21,400.00        21,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 21,400.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 21,400.00 ราคาต่ าสุด PK63020338 20/02/2563
276 วสัดุวทิยาศาสตร์ 38,700.00        38,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 38,700.00 บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 38,700.00 ราคาต่ าสุด PK63020339 20/02/2563
277 วสัดุวทิยาศาสตร์ 98,868.00        98,868.00     เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 98,868.00 บ.กูด๊ เฮลธ ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 98,868.00 ราคาต่ าสุด PK63020340 20/02/2563
278 วสัดุวทิยาศาสตร์ 89,238.00        89,238.00     เฉพาะเจาะจง บ.101 เมดิแคร์ จ ากัด 89,238.00 บ.101 เมดิแคร์ จ ากัด 89,238.00 ราคาต่ าสุด PK63020341 20/02/2563
279 วสัดุวทิยาศาสตร์ 94,920.00        94,920.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 94,920.00 บ.พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 94,920.00 ราคาต่ าสุด PK63020342 20/02/2563
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280 วสัดุวทิยาศาสตร์ 42,740.00        42,740.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไฮเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 42,740.00 บ.ไฮเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 42,740.00 ราคาต่ าสุด PK63020343 20/02/2563
281 วสัดุวทิยาศาสตร์ 97,200.00        97,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 97,200.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 97,200.00 ราคาต่ าสุด PK63020344 20/02/2563
282 วสัดุวทิยาศาสตร์ 8,550.00          8,550.00      เฉพาะเจาะจง บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด 8,550.00 บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด 8,550.00 ราคาต่ าสุด PK63020345 20/02/2563
283 วสัดุวทิยาศาสตร์ 17,540.00        17,540.00     เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 17,540.00 บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 17,540.00 ราคาต่ าสุด PK63020346 20/02/2563
284 วสัดุวทิยาศาสตร์ 52,850.00        52,850.00     เฉพาะเจาะจง บ.คลินิกคอลได แอกโนสติกส์ 52,850.00 บ.คลินิกคอลได แอกโนสติกส์ 52,850.00 ราคาต่ าสุด PK63020347 20/02/2563
285 วสัดุวทิยาศาสตร์ 91,485.00        91,485.00     เฉพาะเจาะจง บ.โนวา่ เฮลช์ แคร์ จ ากัด 91,485.00 บ.โนวา่ เฮลช์ แคร์ จ ากัด 91,485.00 ราคาต่ าสุด PK63020348 20/02/2563
286 วสัดุวทิยาศาสตร์ 80,892.00        80,892.00     เฉพาะเจาะจง บ.วลิแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 80,892.00 บ.วลิแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 80,892.00 ราคาต่ าสุด PK63020349 20/02/2563
287 วสัดุวทิยาศาสตร์ 32,785.00        32,785.00     เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด 32,785.00 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด 32,785.00 ราคาต่ าสุด PK63020350 20/02/2563
288 วสัดุวทิยาศาสตร์ 68,700.00        68,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เซน เบอร์ สไตน์ จ ากัด 68,700.00 บ.เฮาส์เซน เบอร์ สไตน์ จ ากัด 68,700.00 ราคาต่ าสุด PK63020351 20/02/2563
289 วสัดุวทิยาศาสตร์ 90,000.00        90,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 90,000.00 บ.ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 90,000.00 ราคาต่ าสุด PK63020352 21/02/2563
290 วสัดุวทิยาศาสตร์ 80,943.36        80,943.36     เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 80,943.36 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 80,943.36 ราคาต่ าสุด PK63020353 21/02/2563
291 วสัดุวทิยาศาสตร์ 40,500.00        40,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 40,500.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 40,500.00 ราคาต่ าสุด PK63020354 21/02/2563
292 วสัดุวทิยาศาสตร์ 55,200.00        55,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เซน เบอร์ สไตน์ จ ากัด 55,200.00 บ.เฮาส์เซน เบอร์ สไตน์ จ ากัด 55,200.00 ราคาต่ าสุด PK63020355 21/02/2563
293 วสัดุวทิยาศาสตร์ 95,000.00        95,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอลซายเซอร์วสิ จ ากัด 95,000.00 บ.เมดิคอลซายเซอร์วสิ จ ากัด 95,000.00 ราคาต่ าสุด PK63020356 21/02/2563
294 วสัดุวทิยาศาสตร์ 10,570.00        10,570.00     เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอลซายเซอร์วสิ จ ากัด 10,570.00 บ.เมดิคอลซายเซอร์วสิ จ ากัด 10,570.00 ราคาต่ าสุด PK63020357 26/02/2563
295 วสัดุวทิยาศาสตร์ 94,920.00        94,920.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 94,920.00 บ.พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 94,920.00 ราคาต่ าสุด PK63020358 26/02/2563
296 วสัดุวทิยาศาสตร์ 82,818.00        82,818.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 82,818.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด 82,818.00 ราคาต่ าสุด PK63020359 26/02/2563
297 วสัดุวทิยาศาสตร์ 69,550.00        69,550.00     เฉพาะเจาะจง บ.โนวา่ เฮลช์ แคร์ จ ากัด 69,550.00 บ.โนวา่ เฮลช์ แคร์ จ ากัด 69,550.00 ราคาต่ าสุด PK63020360 26/02/2563
298 วสัดุวทิยาศาสตร์ 10,914.00        10,914.00     เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 10,914.00 บ.กูด๊ เฮลธ ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 10,914.00 ราคาต่ าสุด PK63020361 26/02/2563
299 วสัดุวทิยาศาสตร์ 88,596.00        88,596.00     เฉพาะเจาะจง บ.วลิแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 88,596.00 บ.วลิแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 88,596.00 ราคาต่ าสุด PK63020362 26/02/2563
300 วสัดุวทิยาศาสตร์ 23,700.00        23,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอฟฟินิเท็ค จ ากัด 23,700.00 บ.แอฟฟินิเท็ค จ ากัด 23,700.00 ราคาต่ าสุด PK63020363 26/02/2563
301 วสัดุวทิยาศาสตร์ 98,226.00        98,226.00     เฉพาะเจาะจง บ.101 เมดิแคร์ จ ากัด 98,226.00 บ.101 เมดิแคร์ จ ากัด 98,226.00 ราคาต่ าสุด PK63020364 26/02/2563
302 วสัดุวทิยาศาสตร์ 25,000.00        25,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.คลินิกคอลได แอกโนสติกส์ 25,000.00 บ.คลินิกคอลได แอกโนสติกส์ 25,000.00 ราคาต่ าสุด PK63020365 26/02/2563
303 วสัดุวทิยาศาสตร์ 13,475.00        13,475.00     เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด 13,475.00 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จ ากัด 13,475.00 ราคาต่ าสุด PK63020366 26/02/2563
304 วสัดุวทิยาศาสตร์ 13,500.00        13,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด 13,500.00 บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด 13,500.00 ราคาต่ าสุด PK63020367 26/02/2563
305 วสัดุวทิยาศาสตร์ 10,550.00        10,550.00     เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 10,550.00 บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 10,550.00 ราคาต่ าสุด PK63020368 26/02/2563
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306 วสัดุเชือ้เพลิง
และหล่อล่ืน

90,000.00        90,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ซี.เค.ปิโตรเลียม 90,000.00    ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ซี.เค.ปิโตรเลียม 90,000.00    ราคาต่ าสุด PB630100020
07/02/63

307 วสัดุเชือ้เพลิง
และหล่อล่ืน

90,000.00        90,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ซี.เค.ปิโตรเลียม 90,000.00    ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ซี.เค.ปิโตรเลียม 90,000.00    ราคาต่ าสุด PB630100028
03/02/63

308 วสัดุเชือ้เพลิง
และหล่อล่ืน

90,000.00        90,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ซี.เค.ปิโตรเลียม 90,000.00    ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ซี.เค.ปิโตรเลียม 90,000.00    ราคาต่ าสุด PB630100029
07/02/63

309 วสัดุเชือ้เพลิง
และหล่อล่ืน

20,000.00        3,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย 3,000.00      ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย 3,000.00      ราคาต่ าสุด PB63010026
28/02/63

310 วสัดุเชือ้เพลิง
และหล่อล่ืน

90,000.00        1,461.21      เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย 1,461.21      ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย 1,461.21      ราคาต่ าสุด PB63010027
28/02/63

311 วสัดุเชือ้เพลิง
และหล่อล่ืน

20,000.00        20,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย 20,000.00    ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย 20,000.00    ราคาต่ าสุด PB6301004
17/02/63

312 วสัดุเชือ้เพลิง
และหล่อล่ืน

20,000.00        20,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย 20,000.00    ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย 20,000.00    ราคาต่ าสุด PB6301005
17/02/63

313 วสัดุเชือ้เพลิง
และหล่อล่ืน

20,000.00        20,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย 20,000.00    ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย 20,000.00    ราคาต่ าสุด PB6301006
17/02/63

314 วสัดุโครงการ 1,600.00          1,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด(ประเทศไทย) จ ากัด 1,600.00      บริษัท อินโนเมด(ประเทศไทย) จ ากัด 1,600.00      ราคาต่ าสุด PY63020141 03/02/63
315 วสัดุโครงการ 1,000.00          1,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 1,000.00      ร้านถาวรกิจ 1,000.00      ราคาต่ าสุด PY63020144 04/02/63
316 วสัดุโครงการ 3,200.00          3,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 3,200.00      ร้านถาวรกิจ 3,200.00      ราคาต่ าสุด PY63020145 04/02/63
317 วสัดุโครงการ 12,996.00        12,996.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วแีคร์ เทรดด้ิง จ ากัด 12,996.00    บริษัท วแีคร์ เทรดด้ิง จ ากัด 12,996.00    ราคาต่ าสุด PY63020150 05/02/63
318 วสัดุโครงการ 22,000.00        22,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วแีคร์ เทรดด้ิง จ ากัด 22,000.00    บริษัท วแีคร์ เทรดด้ิง จ ากัด 22,000.00    ราคาต่ าสุด PY63020151 05/02/63
319 วสัดุโครงการ 30,300.00        30,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 30,300.00    ร้าน ถาวรกิจ 30,300.00    ราคาต่ าสุด PY63020152 05/02/63
320 วสัดุโครงการ 32,020.00        32,020.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด(ประเทศไทย) จ ากัด 32,020.00    บริษัท อินโนเมด(ประเทศไทย) จ ากัด 32,020.00    ราคาต่ าสุด PY63020156 06/02/63
321 วสัดุโครงการ 3,500.00          3,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 3,500.00      ร้าน ถาวรกิจ 3,500.00      ราคาต่ าสุด PY63020160 07/02/63
322 วสัดุโครงการ 4,800.00          4,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน สวสัดี เภสัช 4,800.00      ร้าน สวสัดี เภสัช 4,800.00      ราคาต่ าสุด PY63020171 11/02/63
323 วสัดุโครงการ 15,600.00        15,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 15,600.00    บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 15,600.00    ราคาต่ าสุด PY63020172 11/02/63
324 วสัดุโครงการ 5,000.00          5,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน อิมปานิ ผ้าขาวม้า 5,000.00      ร้าน อิมปานิ ผ้าขาวม้า 5,000.00      ราคาต่ าสุด PY63020178 14/02/63
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325 วสัดุโครงการ 1,500.00          1,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 1,500.00      ร้าน ถาวรกิจ 1,500.00      ราคาต่ าสุด PY63020185 18/02/63
326 วสัดุโครงการ 1,500.00          1,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 1,500.00      ร้าน ถาวรกิจ 1,500.00      ราคาต่ าสุด PY63020186 18/02/63
327 วสัดุโครงการ 36,199.50        36,199.50     เฉพาะเจาะจง ร้าน สวสัดี เภสัช 36,199.50    ร้าน สวสัดี เภสัช 36,199.50    ราคาต่ าสุด PY63020187 18/02/63
328 วสัดุโครงการ 8,000.00          8,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเมด(ประเทศไทย) จ ากัด 8,000.00      บริษัท อินโนเมด(ประเทศไทย) จ ากัด 8,000.00      ราคาต่ าสุด PY63020188 18/02/63
329 วสัดุโครงการ 12,500.00        12,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก๊อตครีเอทีฟ 12,500.00    ร้าน ก๊อตครีเอทีฟ 12,500.00    ราคาต่ าสุด PY63020189 18/02/63
330 วสัดุโครงการ 2,000.00          2,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 2,000.00      ร้าน ถาวรกิจ 2,000.00      ราคาต่ าสุด PY63020190 18/02/63
331 วสัดุโครงการ 33,360.00        33,360.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 33,360.00    ร้าน ถาวรกิจ 33,360.00    ราคาต่ าสุด PY63020191 18/02/63
332 วสัดุโครงการ 39,400.00        39,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 39,400.00    ร้าน ถาวรกิจ 39,400.00    ราคาต่ าสุด PY63020192 18/02/63
333 วสัดุโครงการ 10,000.00        10,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 10,000.00    ร้าน ถาวรกิจ 10,000.00    ราคาต่ าสุด PY63020193 18/02/63
334 วสัดุโครงการ 2,500.00          2,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 2,500.00      ร้าน ถาวรกิจ 2,500.00      ราคาต่ าสุด PY63020194 18/02/63
335 วสัดุโครงการ 17,100.00        17,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน สวสัดี เภสัช 17,100.00    ร้าน สวสัดี เภสัช 17,100.00    ราคาต่ าสุด PY63020217 26/02/63
336 วสัดุก่อสร้าง 1,284.00          1,284.00      เฉพาะเจาะจง กุนทีกระเบือ้งและสุขภัณฑ์ 1,284.00      กุนทีกระเบือ้งและสุขภัณฑ์ 1,284.00      ราคาต่ าสุด PA63020063 3/02/2563
337 วสัดุก่อสร้าง 18,738.00        18,738.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 18,738.00    ร้านปิยพรก่อสร้าง 18,738.00    ราคาต่ าสุด PA63020064 3/02/2563
338 วสัดุก่อสร้าง 342.00            342.00         เฉพาะเจาะจง นิวราชบุรีสากลค้าไม้ 342.00        นิวราชบุรีสากลค้าไม้ 342.00        ราคาต่ าสุด PA63020065 3/02/2563
339 วสัดุก่อสร้าง 4,866.00          4,866.00      เฉพาะเจาะจง ต.พัฒนาการราชบุรี 4,866.00      ต.พัฒนาการราชบุรี 4,866.00      ราคาต่ าสุด PA63020066 3/02/2563
340 วสัดุก่อสร้าง 7,600.00          7,600.00      เฉพาะเจาะจง ต.พัฒนาการราชบุรี 7,600.00      ต.พัฒนาการราชบุรี 7,600.00      ราคาต่ าสุด PA63020067 3/02/2563
341 วสัดุก่อสร้าง 28,055.00        28,055.00     เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 28,055.00    หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 28,055.00    ราคาต่ าสุด PA63020068 3/02/2563
342 วสัดุก่อสร้าง 985.00            985.00         เฉพาะเจาะจง สกลชัย 985.00        สกลชัย 985.00        ราคาต่ าสุด PA63020069 3/02/2563
343 วสัดุก่อสร้าง 41,520.00        41,520.00     เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 41,520.00    หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 41,520.00    ราคาต่ าสุด PA63020070 3/02/2563
344 วสัดุก่อสร้าง 59,030.00        59,030.00     เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 59,030.00    หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 59,030.00    ราคาต่ าสุด PA63020071 5/2/2563
345 วสัดุก่อสร้าง 51,980.00        51,980.00     เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 51,980.00    หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 51,980.00    ราคาต่ าสุด PA63020072 5/2/2563
346 วสัดุก่อสร้าง 40,130.00        40,130.00     เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 40,130.00    หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 40,130.00    ราคาต่ าสุด PA63020073 5/2/2563
347 วสัดุก่อสร้าง 19,336.00        19,336.00     เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 19,336.00    หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 19,336.00    ราคาต่ าสุด PA63020074 5/2/2563
348 วสัดุก่อสร้าง 13,920.00        13,920.00     เฉพาะเจาะจง กุนทีกระเบือ้งและสุขภัณฑ์ 13,920.00    กุนทีกระเบือ้งและสุขภัณฑ์ 13,920.00    ราคาต่ าสุด PA63020075 5/2/2563
349 วสัดุก่อสร้าง 4,692.00          4,692.00      เฉพาะเจาะจง สกลชัย 4,692.00      สกลชัย 4,692.00      ราคาต่ าสุด PA63020076 5/2/2563
350 วสัดุก่อสร้าง 44,979.00        44,979.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 44,979.00    ร้านปิยพรก่อสร้าง 44,979.00    ราคาต่ าสุด PA63020077 11/2/2563
351 วสัดุก่อสร้าง 2,482.00          2,482.00      เฉพาะเจาะจง นิวราชบุรีสากลค้าไม้ 2,482.00      นิวราชบุรีสากลค้าไม้ 2,482.00      ราคาต่ าสุด PA63020078 20/2/2563
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352 วสัดุก่อสร้าง 43,830.00        43,830.00     เฉพาะเจาะจง ต.พัฒนาการราชบุรี 43,830.00    ต.พัฒนาการราชบุรี 43,830.00    ราคาต่ าสุด PA63020079 20/2/2563
353 วสัดุก่อสร้าง 45,425.00        45,425.00     เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 45,425.00    หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ 45,425.00    ราคาต่ าสุด PA63020080 20/2/2563
354 วสัดุก่อสร้าง 6,840.00          6,840.00      เฉพาะเจาะจง กุนทีกระเบือ้งและสุขภัณฑ์ 6,840.00      กุนทีกระเบือ้งและสุขภัณฑ์ 6,840.00      ราคาต่ าสุด PA63020081 20/2/2563
355 วสัดุก่อสร้าง 19,800.00        19,800.00     เฉพาะเจาะจง ที ที เอสพีเทรดด้ิงจ ากัด 19,800.00    ที ที เอสพีเทรดด้ิงจ ากัด 19,800.00    ราคาต่ าสุด PA63020082 25/2/2563
356 วสัดุก่อสร้าง 45,823.00        45,823.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 45,823.00    ร้านปิยพรก่อสร้าง 45,823.00    ราคาต่ าสุด PA63020083 25/2/2563
357 วสัดุไฟฟ้า 1,230.00          1,230.00      เฉพาะเจาะจง ถาวรกิจ2 1,230.00      ถาวรกิจ2 1,230.00      ราคาต่ าสุด P963020051 5/02/2563
358 วสัดุไฟฟ้า 1,669.20          1,669.20      เฉพาะเจาะจง ทววีฒัน์ 1,669.20      ทววีฒัน์ 1,669.20      ราคาต่ าสุด P963020052 5/02/2563
359 วสัดุไฟฟ้า 1,700.00          1,700.00      เฉพาะเจาะจง เพือ่นอิเล็คทรอนิค 1,700.00      เพือ่นอิเล็คทรอนิค 1,700.00      ราคาต่ าสุด P963020053 5/02/2563
360 วสัดุไฟฟ้า 9,600.00          9,600.00      เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวสิ 9,600.00      กฤษณะเซอวสิ 9,600.00      ราคาต่ าสุด P963020054 5/02/2563
361 วสัดุไฟฟ้า 4,761.50          4,761.50      เฉพาะเจาะจง ทววีฒัน์ 4,761.50      ทววีฒัน์ 4,761.50      ราคาต่ าสุด P963020055 5/02/2563
362 วสัดุไฟฟ้า 76,832.00        76,832.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 76,832.00    ร้านปิยพรก่อสร้าง 76,832.00    ราคาต่ าสุด P963020056 11/02/2563
363 วสัดุไฟฟ้า 10,956.80        10,956.80     เฉพาะเจาะจง ทววีฒัน์ 10,956.80    ทววีฒัน์ 10,956.80    ราคาต่ าสุด P963020057 11/02/2563
364 วสัดุไฟฟ้า 9,437.40          9,437.40      เฉพาะเจาะจง ทววีฒัน์ 9,437.40      ทววีฒัน์ 9,437.40      ราคาต่ าสุด P963020058 19/02/2563
365 วสัดุไฟฟ้า 750.00            750.00         เฉพาะเจาะจง ถาวรกิจ2 750.00        ถาวรกิจ2 750.00        ราคาต่ าสุด P963020059 19/02/2563
366 วสัดุไฟฟ้า 2,750.00          2,750.00      เฉพาะเจาะจง ถาวรกิจ2 2,750.00      ถาวรกิจ2 2,750.00      ราคาต่ าสุด P963020060 19/02/2563
367 วสัดุไฟฟ้า 19,902.00        19,902.00     เฉพาะเจาะจง ทววีฒัน์ 19,902.00    ทววีฒัน์ 19,902.00    ราคาต่ าสุด P963020061 19/02/2563
368 วสัดุไฟฟ้า 47,515.00        47,515.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 47,515.00    ร้านปิยพรก่อสร้าง 47,515.00    ราคาต่ าสุด P963020062 25/2/2563
369 วสัดุไฟฟ้า 60,269.00        60,269.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 60,269.00    ร้านปิยพรก่อสร้าง 60,269.00    ราคาต่ าสุด P963020063 25/2/2563
370 วสัดุไฟฟ้า 27,200.00        27,200.00     เฉพาะเจาะจง ที ที เอสพีเทรดด้ิงจ ากัด 27,200.00    ที ที เอสพีเทรดด้ิงจ ากัด 27,200.00    ราคาต่ าสุด P963020064 25/2/2563
371 วสัดุไฟฟ้า 11,000.00        11,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 11,000.00    ร้านปิยพรก่อสร้าง 11,000.00    ราคาต่ าสุด P963020065 25/2/2563
372 ผัก ผลไม้ GAP 259,535.30 259,535.30 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกิจ บัวบุญเลิศ 259,535.30 นายณัฐกิจ บัวบุญเลิศ 259,535.30 ราคาต่ าสุด 44/2563 29 ก.พ.63
373 หมู ไก่ ไข่ 418,380.00       418,380.00   เฉพาะเจาะจง บ.เนชัน่ อะโกร 418,380.00  บ.เนชัน่ อะโกร 418,380.00   ราคาต่ าสุด 45/2563 29 ก.พ.63
374 อาหารแห้ง 4 

หมวด
216,700.50       216,700.50   เฉพาะเจาะจง หจก.พรชยนัตรี 216,700.50  หจก.พรชยนัตรี 216,700.50   ราคาต่ าสุด 46/2563 29 ก.พ.63

375 อาหารสด 3 
หมวด

195,524.50       195,524.50   เฉพาะเจาะจง หจก.พรชยนัตรี 195,524.50  หจก.พรชยนัตรี 195,524.50   ราคาต่ าสุด 47/2563 29 ก.พ.63
376 อาหารสด 2 

หมวด
309,222.00       309,222.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พรชยนัตรี 309,222.00  หจก.พรชยนัตรี 309,222.00   ราคาต่ าสุด 48/2563 29 ก.พ.63

377 ครุภัณฑ์ทัว่ไป 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ม่านดีบ้านสวย 42,800.00 หจก.ม่านดีบ้านสวย 42,800.00 ราคาต่ าสุด PJ63020052 3/2/2563
378 ครุภัณฑ์ทัว่ไป 21,507.00 21,507.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทัศพรซัพพลายและอิเล็กทรอนิกส์ 21,507.00 บ.ทัศพรซัพพลายและอิเล็กทรอนิกส์ 21,507.00 ราคาต่ าสุด PJ63020053 3/2/2563
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379 ครุภัณฑ์ทัว่ไป 73,188.00 73,188.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ม่านดีบ้านสวย 73,188.00 หจก.ม่านดีบ้านสวย 73,188.00 ราคาต่ าสุด PJ63020054 3/2/2563
380 ครุภัณฑ์

การแพทย์
29,340.00 29,340.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โปรเสิร์ทซัพพลาย 29,340.00 หจก.โปรเสิร์ทซัพพลาย 29,340.00 ราคาต่ าสุด P063020055 3/2/2563

381 ครุภัณฑ์ทัว่ไป 29,800.00 29,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรศิลป์ 29,800.00 หจก.อักษรศิลป์ 29,800.00 ราคาต่ าสุด PJ63020056 3/2/2563
382 ครุภัณฑ์ทัว่ไป 85,710.00 85,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 85,710.00 ร้านกิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 85,710.00 ราคาต่ าสุด PJ63020057 3/2/2563
383 ครุภัณฑ์

การแพทย์
50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพออริต้ี แคร์ โปรดักส์ 50,000.00 บ.ไพออริต้ี แคร์ โปรดักส์ 50,000.00 ราคาต่ าสุด P063020058 3/2/2563

384 ครุภัณฑ์ทัว่ไป 13,850.00 13,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจยนต์ 13,850.00 ร้านพินิจยนต์ 13,850.00 ราคาต่ าสุด Pฉ63020059 5/2/2563
385 ครุภัณฑ์ทัว่ไป 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์ 10,500.00 บ.คอมพาสซอฟท์ 10,500.00 ราคาต่ าสุด PJ63020062 19/2/2563
386 ครุภัณฑ์

การแพทย์
60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.จีโอดี666 60,000.00 บ.จีโอดี666 60,000.00 ราคาต่ าสุด P063020063 19/2/2563

387 ครุภัณฑ์
การแพทย์

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนเบิล เมด 9,500.00 บ.โนเบิล เมด 9,500.00 ราคาต่ าสุด P063020064 19/2/2563
388 ครุภัณฑ์

การแพทย์
40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพออริต้ี แคร์ โปรดักส์ 40,000.00 บ.ไพออริต้ี แคร์ โปรดักส์ 40,000.00 ราคาต่ าสุด P063020065 19/2/2563

389 ครุภัณฑ์ทัว่ไป 2,439.60 2,439.60 เฉพาะเจาะจง ร้านทววีฒัน์ 2,439.60 ร้านทววีฒัน์ 2,439.60 ราคาต่ าสุด Pณ63020066 19/2/2563
390 ครุภัณฑ์ทัว่ไป 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจยนต์ 14,500.00 ร้านพินิจยนต์ 14,500.00 ราคาต่ าสุด Pฉ63020068 19/2/2563
391 ครุภัณฑ์

การแพทย์
8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สหอ๊อกซิเจน 8,400.00 หจก.สหอ๊อกซิเจน 8,400.00 ราคาต่ าสุด P063020069 19/2/2563

392 ครุภัณฑ์
การแพทย์

47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์ทริลเลียน 47,000.00 บ.ฟาร์ทริลเลียน 47,000.00 ราคาต่ าสุด P063020070 19/2/2563
393 วสัดุส านักงาน 95,561.60        95,561.60     เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2 95,561.60    ร้านถาวรกิจ 2 95,561.60    ราคาต่ าสุด PO6302093 7/2/2563
394 วสัดุส านักงาน 47,000.00        47,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท คอม 47,000.00    บ.สมาร์ท คอม 47,000.00    ราคาต่ าสุด PO6302098 13/2/2563
395 วสัดุส านักงาน 79,452.00        79,452.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเปเปอร์มาร์ท 79,452.00    ร้านเปเปอร์มาร์ท 79,452.00    ราคาต่ าสุด PO6302099 13/2/2563
396 วสัดุส านักงาน 98,000.00        98,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์น พร้ินเทค 98,000.00    บ.โมเดอร์น พร้ินเทค 98,000.00    ราคาต่ าสุด PO6302100 13/2/2563
397 วสัดุส านักงาน 7,800.00          7,800.00      เฉพาะเจาะจง ห้างนาฬิกาแวน่ตา ศรีนคร 7,800.00      ห้างนาฬิกาแวน่ตา ศรีนคร 7,800.00      ราคาต่ าสุด PO6302101 13/2/2563
398 วสัดุส านักงาน 37,280.00        37,280.00     เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2 37,280.00    ร้านถาวรกิจ 2 37,280.00    ราคาต่ าสุด PO6302102 13/2/2563
399 วสัดุส านักงาน 14,950.00        14,950.00     เฉพาะเจาะจง บ.โตมี อินเตอร์ พร้ิน จ ากัด 14,950.00    บ.โตมี อินเตอร์ พร้ิน จ ากัด 14,950.00    ราคาต่ าสุด PO6302103 13/2/2563
400 วสัดุส านักงาน 43,000.00        43,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.โตมี อินเตอร์ พร้ิน จ ากัด 43,000.00    บ.โตมี อินเตอร์ พร้ิน จ ากัด 43,000.00    ราคาต่ าสุด PO6302104 13/2/2563
401 วสัดุส านักงาน 47,000.00        47,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ท คอม 47,000.00    บ.สมาร์ท คอม 47,000.00    ราคาต่ าสุด PO6302105 13/2/2563
402 วสัดุส านักงาน 44,700.00        44,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์น พร้ินเทค 44,700.00    บ.โมเดอร์น พร้ินเทค 44,700.00    ราคาต่ าสุด PO6302112 18/2/2563
403 วสัดุงานบ้าน

งานครัว
66,832.00        66,832.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง 66,832.00    ร้าน เฮง เฮง เฮง 66,832.00    ราคาต่ าสุด P36302072 7/2/2563

404 วสัดุงานบ้าน
งานครัว

14,950.00        14,950.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟาสท์ คอมมูนิต้ี 14,950.00    บ.ฟาสท์ คอมมูนิต้ี 14,950.00    ราคาต่ าสุด P36302073 7/2/2563
405 วสัดุงานบ้าน

งานครัว
37,000.00        37,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปณิชา 37,000.00    ร้านปณิชา 37,000.00    ราคาต่ าสุด P36302074 7/2/2563
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406 วสัดุงานบ้าน
งานครัว

125,195.00       125,195.00   เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค 125,195.00  บ.แบล็ค แบค แพค 125,195.00   ราคาต่ าสุด P36302076 7/2/2563
407 วสัดุงานบ้าน

งานครัว
8,088.00          8,088.00      เฉพาะเจาะจง บ.ธนวลั เปเปอร์ 8,088.00      บ.ธนวลั เปเปอร์ 8,088.00      ราคาต่ าสุด P36302083 20/2/2563

408 วสัดุงานบ้าน
งานครัว

60,644.00        60,644.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง 60,644.00    ร้าน เฮง เฮง เฮง 60,644.00    ราคาต่ าสุด P36302084 20/2/2563
409 วสัดุงานบ้าน

งานครัว
8,164.00          8,164.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแต้เซ่งฮง 8,164.00      ร้านแต้เซ่งฮง 8,164.00      ราคาต่ าสุด P36302085 20/2/2563

410 วสัดุงานบ้าน
งานครัว

26,760.00        26,760.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.ไอ.เอ็น 26,760.00    ร้าน เอ็น.ไอ.เอ็น 26,760.00    ราคาต่ าสุด P36302086 20/2/2563
411 วสัดุงานบ้าน

งานครัว
68,625.00        68,625.00     เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค 68,625.00    บ.แบล็ค แบค แพค 68,625.00    ราคาต่ าสุด P36302087 20/2/2563

412 วสัดุงานบ้าน
งานครัว

97,340.00        97,340.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พงษ์ไพบูลย์ 97,340.00    หจก.พงษ์ไพบูลย์ 97,340.00    ราคาต่ าสุด P36302089 24/2/2563
413 อะไหล่

คอมพิวเตอร์
14,000.00        14,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.โตมี อินเตอร์ พร้ิน จ ากัด 14,000.00    บ.โตมี อินเตอร์ พร้ิน จ ากัด 14,000.00    ราคาต่ าสุด P76302009 7/2/2563

414 วสัดุโฆษณา
และเผยแพร่

6,000.00          6,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2 6,000.00      ร้านถาวรกิจ 2 6,000.00      ราคาต่ าสุด P76302004 7/2/2563

415 เช่ารถยนต์
เอกชน

5,200.00          5,200.00      เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธกิุล 5,200.00      นายชยตุ ชุติมาธกิุล 5,200.00      ราคาต่ าสุด P26312582 6/2/2563
416 เช่ารถยนต์

เอกชน
4,800.00          4,800.00      เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธกิุล 4,800.00      นายชยตุ ชุติมาธกิุล 4,800.00      ราคาต่ าสุด P26302866 12/2/2563

417 เช่ารถยนต์
เอกชน

4,500.00          4,500.00      เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธกิุล 4,500.00      นายชยตุ ชุติมาธกิุล 4,500.00      ราคาต่ าสุด P26302867 14/2/2563
418 เช่ารถยนต์

เอกชน
2,600.00          2,600.00      เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธกิุล 2,600.00      นายชยตุ ชุติมาธกิุล 2,600.00      ราคาต่ าสุด P26302873 13/2/2563

419 เช่ารถยนต์
เอกชน

2,600.00          2,600.00      เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธกิุล 2,600.00      นายชยตุ ชุติมาธกิุล 2,600.00      ราคาต่ าสุด P26302928 20/2/2563
420 เช่ารถยนต์

เอกชน
2,600.00          2,600.00      เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธกิุล 2,600.00      นายชยตุ ชุติมาธกิุล 2,600.00      ราคาต่ าสุด P26302963 21/2/2563

421 เช่ารถยนต์
เอกชน

2,900.00          2,900.00      เฉพาะเจาะจง นายชยตุ ชุติมาธกิุล 2,900.00      นายชยตุ ชุติมาธกิุล 2,900.00      ราคาต่ าสุด P26302964 21/2/2563
422 จ้างซ่อม

ครุภัณฑ์ทัว่ไป
12,278.25        12,278.25     เฉพาะเจาะจง บ.จีเนียสพาร์ทฯ 12,278.25    บ.จีเนียสพาร์ทฯ 12,278.25    ราคาต่ าสุด Pฏ63020849 7/2/2563

423 จ้างซ่อม
ครุภัณฑ์ทัว่ไป

23,540.00        23,540.00     เฉพาะเจาะจง บ.ย ูดี เทคฯ 23,540.00    บ.ย ูดี เทคฯ 23,540.00    ราคาต่ าสุด Pฝ63020850 7/2/2563

424 จ้างซ่อม
ครุภัณฑ์ทัว่ไป

2,407.50          2,407.50      เฉพาะเจาะจง บ.เค วาย อินเตอร์เทรด จ ากัด 2,407.50      บ.เค วาย อินเตอร์เทรด จ ากัด 2,407.50      ราคาต่ าสุด Pฏ63020851 7/2/2563

425 จ้างซ่อม
ครุภัณฑ์ทัว่ไป

9,500.00          9,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านธนานิตยฯ์ 9,500.00      ร้านธนานิตยฯ์ 9,500.00      ราคาต่ าสุด Pฏ63020852 7/2/2563

426 จ้างซ่อม
ครุภัณฑ์ทัว่ไป

42,800.00        42,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ฯ 42,800.00    บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ฯ 42,800.00    ราคาต่ าสุด Pฝ63020853 7/2/2563
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427 จ้างซ่อม
ครุภัณฑ์ทัว่ไป

17,454.38        17,454.38     เฉพาะเจาะจง บ.ว เกียรติฯ 17,454.38    บ.ว เกียรติฯ 17,454.38    ราคาต่ าสุด Pฝ63020854 7/2/2563

428 จ้างซ่อมรถยนต์ 3,900.00          3,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้านธรียทุธแบตเตอร่ีฯ 3,900.00      ร้านธรียทุธแบตเตอร่ีฯ 3,900.00      ราคาต่ าสุด Pฝ63020855 7/2/2563
429 จ้างซ่อมรถยนต์ 450.00            450.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธรียทุธการช่างฯ 450.00        ร้านธรียทุธการช่างฯ 450.00        ราคาต่ าสุด Pฝ63020856 7/2/2563
430 จ้างซ่อมรถยนต์ 87,522.15        87,522.15     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าธรีชัยฯ 87,522.15    บ.โตโยต้าธรีชัยฯ 87,522.15    ราคาต่ าสุด Pฝ63020832 3/2/2563
431 จ้างซ่อมรถยนต์ 6,654.87          6,654.87      เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าธรีชัยฯ 6,654.87      บ.โตโยต้าธรีชัยฯ 6,654.87      ราคาต่ าสุด Pฝ63020863 8/2/2563
432 จ้างซ่อม

ครุภัณฑ์ทัว่ไป
528.89            528.89         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 528.89        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 528.89        ราคาต่ าสุด Pฏ63020834 5/2/2563

433 จ้างซ่อม
ครุภัณฑ์ทัว่ไป

527.61            527.61         เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 527.61        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 527.61        ราคาต่ าสุด Pฏ63020884 17/2/2563

434 จ้างซ่อม
ครุภัณฑ์ทัว่ไป

17,120.00        17,120.00     เฉพาะเจาะจง บ.ย ูดี เทคฯ 17,120.00    บ.ย ูดี เทคฯ 17,120.00    ราคาต่ าสุด Pฝ63020940 21/2/2563

435 จ้างซ่อม
ครุภัณฑ์ทัว่ไป

71,450.32        71,450.32     เฉพาะเจาะจง บ.จีเนียสพาร์ทฯ 71,450.32    บ.จีเนียสพาร์ทฯ 71,450.32    ราคาต่ าสุด Pฏ63020941 21/2/2563

436 จ้างซ่อม
ครุภัณฑ์ทัว่ไป

9,000.00          9,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองเยน็ฯ 9,000.00      ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองเยน็ฯ 9,000.00      ราคาต่ าสุด Pฏ63020942 21/2/2563

437 จ้างซ่อม
ครุภัณฑ์ทัว่ไป

35,845.00        35,845.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทัศพรซัพพลายและอิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 35,845.00    บ.ทัศพรซัพพลายและอิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 35,845.00    ราคาต่ าสุด Pป63020943 21/2/2563

438 จ้างซ่อม
ครุภัณฑ์ทัว่ไป

27,300.00        27,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านธนานิตยฯ์ 27,300.00    ร้านธนานิตยฯ์ 27,300.00    ราคาต่ าสุด Pป63020944 21/2/2563

439 จ้างซ่อม
ครุภัณฑ์ทัว่ไป

50,150.00        50,150.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณะเซอร์วสิฯ 50,150.00    ร้านกฤษณะเซอร์วสิฯ 50,150.00    ราคาต่ าสุด Pป63020945 21/2/2563

440 จ้างซ่อม
ครุภัณฑ์ทัว่ไป

84,530.00        84,530.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ทวทีรัพย ์แอร์ 84,530.00    หจก.ทวทีรัพย ์แอร์ 84,530.00    ราคาต่ าสุด Pป63020946 21/2/2563

441 จ้างซ่อม
ครุภัณฑ์ทัว่ไป

137,746.56       137,746.56   เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าธรีชัยฯ 137,746.56  บ.โตโยต้าธรีชัยฯ 137,746.56   ราคาต่ าสุด 38/2563 28/2/2563
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442 จ้างปรับปรุง
เคาน์เตอร์ไม้
เดิมเป็น
เคาน์เตอร์ 
คสล. 
หน่วยงาน 

17,600.00        17,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 17,600.00    ร้านปิยพรก่อสร้าง 17,600.00    ราคาต่ าสุด
PO

Pก63020865
#########

443 จ้างปรับปรุง
ห้องพัก
นักศึกษาแพทย์
 4 ห้อง ศูนย์
แพทยศาสตร 

489,000.00       489,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ จ ากัด 485,000.00  บริษัท หลักเพชรคอนสตรัคชัน่ จ ากัด 485,000.00   ราคาต่ าสุด
สัญญาจ้าง

เลขที่
33/2563

#########

444 จ้างต่อท่อ
ระบายน้ าทิง้ 
บ้านพัก
เจ้าหน้าทีด่อน

52,000.00        52,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 50,000.00    ร้านปิยพรก่อสร้าง 50,000.00    ราคาต่ าสุด
PO

Pก63020961
#########

445 ครุภัณฑ์
ส านักงาน

31,458.00        31,458.00     เฉพาะเจาะจง บ. ทัศพรซัพพลาย 31,458.00    บ. ทัศพรซัพพลาย 31,458.00    ราคาต่ าสุด PJ63020061 17/2/2563
446 ครุภัณฑ์

โฆษณาและ
เผยแพร่

38,400.00        38,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์ 38,400.00    บ.คอมพาสซอฟท์ 38,400.00    ราคาต่ าสุด Pจ630020061 17/2/2563

447 จ้างเหมาเช่า
รถบัส

10,000.00        10,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสมนึก 10,000.00    นายสมนึก 10,000.00    ราคาต่ าสุด P263020927 20/2/2563
448 จ้างเหมาเช่า

รถตู้
8,000.00          80,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชยตุ 8,000.00      นายชยตุ 8,000.00      ราคาต่ าสุด P263020938 21/2/2563

449 จ้างเหมาเช่า
รถตู้

2,600.00          2,600.00      เฉพาะเจาะจง นายชยตุ 2,600.00      นายชยตุ 2,600.00      ราคาต่ าสุด P263020990 28/2/2563
450 จ้างเหมาเช่า

รถบัส
28,000.00        28,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสมนึก 28,000.00    นายสมนึก 28,000.00    ราคาต่ าสุด P263020939 21/2/2563

451 เช่าสนามหญ้า
เทียม

4,800.00          4,800.00      เฉพาะเจาะจง นางดวงสุดารัตน์ 4,800.00      นางดวงสุดารัตน์ 4,800.00      ราคาต่ าสุด P263020991 28/2/2563
452 หมึก HP 85,700.00        85,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์ 85,700.00    บ.คอมพาสซอฟท์ 85,700.00    ราคาต่ าสุด P763020020 17/2/2563
453 วสัดุส านักงาน 36,876.00        36,876.00     เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 36,876.00    ร้านถาวรกิจ 36,876.00    ราคาต่ าสุด PO6301095 17/2/2563
454 วสัดุส านักงาน 8,610.00          8,610.00      เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 8,610.00      ร้านถาวรกิจ 8,610.00      ราคาต่ าสุด PO63020209 21/2/2563
455 วสัดุส านักงาน 900.00            900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอพี 900.00        ร้านเอพี 900.00        ราคาต่ าสุด PO63020210 21/2/2563
456 กระดาษช าระ

ม้วนใหญ่
2,952.00          2,952.00      เฉพาะเจาะจง บ.ธนวลัเปเปอร์ 2,952.00      บ.ธนวลัเปเปอร์ 2,952.00      ราคาต่ าสุด P36302077 17/2/2563

457 น้ ายาล้างจาน 8,010.00          8,010.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปณิชา 8,010.00      ร้านปณิชา 8,010.00      ราคาต่ าสุด P36302082 19/22563



แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วธิซ้ืีอหรือจ้าง
วนัที ่29 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

458 ถังน้ า 1,935.00          1,935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 1,935.00      ร้านถาวรกิจ 1,935.00 ราคาต่ าสุด P363020208 21/2/2563
459 วสัดุโฆษณา

และเผยแพร่
7,110.00          7,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 7,110.00      ร้านถาวรกิจ 7,110.00 ราคาต่ าสุด P56302005 17/2/2563

460 หนังสือพิมพ์ 31,610.00        31,610.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริพิณ 31,610.00    นางศิริพิณ 31,610.00 ราคาต่ าสุด PM63020005 19/2/2563
461 น้ ามันดีเซล 20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พลับพลาชัย 20,000.00    บ.พลับพลาชัย 20,000.00 ราคาต่ าสุด PB6302004 17/2/2563
462 น้ ามันดีเซล 20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พลับพลาชัย 20,000.00    บ.พลับพลาชัย 20,000.00 ราคาต่ าสุด PB6302005 17/2/2563
463 น้ ามันดีเซล 20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พลับพลาชัย 20,000.00    บ.พลับพลาชัย 20,000.00 ราคาต่ าสุด PB6302006 17/2/2563
464 จ้างจัดท า

ระบบรักษา
ความปลอดภัย

139,100.00       139,100.00   เฉพาะเจาะจง ร้านณิชา เทค 139,100.00  ร้านณิชา เทค 139,100.00 ราคาต่ าสุด 32/2563 14/2/2563

465 จ้างเหมาบุคคล 99,000.00        99,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐลิตา กิจชนม์ 99,000.00    นางสาวณัฐลิตา กิจชนม์ 99,000.00    ราคาต่ าสุด P263020881 17/02/2563
466 จ้างเหมาบุคคล 99,000.00        99,000.00     เฉพาะเจาะจง นางมาลี ศรีเรือง 99,000.00    นางมาลี ศรีเรือง 99,000.00    ราคาต่ าสุด P263020882 17/2/2563
467 จ้างเหมาบุคคล 57,960.00        57,960.00     เฉพาะเจาะจง นางนิตยา เอีย่มน้อย 57,960.00    นางนิตยา เอีย่มน้อย 57,960.00    ราคาต่ าสุด P263020883 17/2/2563
468 จ้างเหมาบุคคล 99,854.00        99,854.00     เฉพาะเจาะจง นางบัวแดง คิญชกวฒัน์ 99,854.00    นางบัวแดง คิญชกวฒัน์ 99,854.00    ราคาต่ าสุด P63020952 24/2/2563
469 จ้างเหมาบุคคล 15,000.00        15,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวทวนิันทร์ ตรรก์ชูวงศ์ 15,000.00    นางสาวทวนิันทร์ ตรรก์ชูวงศ์ 15,000.00    ราคาต่ าสุด P63020962 25/2/2563
470 จ้างเหมาบุคคล 75,000.00        75,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวปรมาภรณ์ ตระการเจริญพร 75,000.00    นางสาวปรมาภรณ์ ตระการเจริญพร 75,000.00    ราคาต่ าสุด P63020993 28/2/2563
471 จ้างเหมาขับรถ 604,800.00       610,000.00   ประกวดราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม 

อินเตอร์เทค
604,800.00  บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม 

อินเตอร์เทค
604,800.00   ราคาต่ าสุด 39/2563 28/2/2563



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

1 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               91,485.00          91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จ ากัด          91,485.00 บริษทั เจ เอส วิชัน่ จ ากัด          91,485.00 ราคาต่ าสุด PG63030520 2/3/2563

2 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               20,372.80          20,372.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

         20,372.80 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

         20,372.80 ราคาต่ าสุด PG63030521 2/3/2563

3 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          90,000.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          90,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030522 2/3/2563

4 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               56,000.00          56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สเตอลีน เฮลท์ 
จ ากัด

         56,000.00 บริษทั สเตอลีน เฮลท์ 
จ ากัด

         56,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030523 2/3/2563

5 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               99,900.00          99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล 
จ ากัด

         99,900.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล 
จ ากัด

         99,900.00 ราคาต่ าสุด PG63030524 2/3/2563

6 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปร
ดักชัน่ จ ากัด

         90,000.00 บริษทั แมคคา โปร
ดักชัน่ จ ากัด

         90,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030525 2/3/2563

7 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               77,040.00          77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

         77,040.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

         77,040.00 ราคาต่ าสุด PG63030526 2/3/2563

8 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               26,000.00          26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม แคล
เลอร์ โลจิสติกส์

         26,000.00 บริษทั ดีทแฮล์ม แคล
เลอร์ โลจิสติกส์

         26,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030527 3/3/2563

9 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               10,350.00          10,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี เอ็น เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด

         10,350.00 บริษทั วี เอ็น เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด

         10,350.00 ราคาต่ าสุด PG63030528 3/3/2563

10 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               40,000.00          40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล 
จ ากัด

         40,000.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล 
จ ากัด

         40,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030529 3/3/2563

11 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               86,200.00          86,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด          86,200.00 บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด          86,200.00 ราคาต่ าสุด PG63030530 3/3/2563
12 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               22,470.00          22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          22,470.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          22,470.00 ราคาต่ าสุด PG63030531 3/3/2563

13 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               17,120.00          17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

         17,120.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

         17,120.00 ราคาต่ าสุด PG63030532 3/3/2563

14 เวชภณัฑ์มิใช่ยา                 8,614.80            8,614.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จ ากัด            8,614.80 บริษทั เจ เอส วิชัน่ จ ากัด            8,614.80 ราคาต่ าสุด PG63030533 3/3/2563

15 เวชภณัฑ์มิใช่ยา                 8,025.00            8,025.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สกาย
เมดไลน์

           8,025.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สกาย
เมดไลน์

           8,025.00 ราคาต่ าสุด PG63030534 3/3/2563

16 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               95,529.60          95,529.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

         95,529.60 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

         95,529.60 ราคาต่ าสุด PG63030535 3/3/2563

17 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               21,956.40          21,956.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          21,956.40 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          21,956.40 ราคาต่ าสุด PG63030536 3/3/2563

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

18 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               31,682.70          31,682.70 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม          31,682.70 องค์การเภสัชกรรม          31,682.70 ราคาต่ าสุด PG63030537 3/3/2563
19 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               19,260.00          19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          19,260.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          19,260.00 ราคาต่ าสุด PG63030538 4/3/2563

20 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               20,000.00          20,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม          20,000.00 องค์การเภสัชกรรม          20,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030539 4/3/2563
21 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               57,880.00          57,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด          57,880.00 บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด          57,880.00 ราคาต่ าสุด PG63030540 4/3/2563
22 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               96,700.00          96,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์

แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
         96,700.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์

แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
         96,700.00 ราคาต่ าสุด PG63030541 4/3/2563

23 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               64,200.00          64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

         64,200.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

         64,200.00 ราคาต่ าสุด PG63030542 4/3/2563

24 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               35,310.00          35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          35,310.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          35,310.00 ราคาต่ าสุด PG63030543 4/3/2563

25 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               72,525.00          72,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์
แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

         72,525.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์
แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

         72,525.00 ราคาต่ าสุด PG63030544 5/3/2563

26 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               83,600.00          83,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ 
จ ากัด

         83,600.00 บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ 
จ ากัด

         83,600.00 ราคาต่ าสุด PG63030545 5/3/2563

27 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               95,187.20          95,187.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          95,187.20 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          95,187.20 ราคาต่ าสุด PG63030546 5/3/2563

28 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               97,500.00          97,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วากัส 
เมดิเซีย

         97,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วากัส 
เมดิเซีย

         97,500.00 ราคาต่ าสุด PG63030547 5/3/2563

29 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               91,485.00          91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จ ากัด          91,485.00 บริษทั เจ เอส วิชัน่ จ ากัด          91,485.00 ราคาต่ าสุด PG63030548 5/3/2563

30 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               98,440.00          98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

         98,440.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

         98,440.00 ราคาต่ าสุด PG63030549 5/3/2563

31 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               86,000.00          86,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม          86,000.00 องค์การเภสัชกรรม          86,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030550 6/3/2563
32 เวชภณัฑ์มิใช่ยา                 6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ร่มพกิุล ซัพพราย

(2001) จ ากัด
           6,000.00 บริษทั ร่มพกิุล ซัพพราย

(2001) จ ากัด
           6,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030551 6/3/2563

33 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               16,500.00          16,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสงเจริญเวชภณัฑ์          16,500.00 ร้าน แสงเจริญเวชภณัฑ์          16,500.00 ราคาต่ าสุด PG63030552 9/3/2563
34 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               93,518.00          93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          93,518.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          93,518.00 ราคาต่ าสุด PG63030553 9/3/2563

35 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปร
ดักชัน่ จ ากัด

         90,000.00 บริษทั แมคคา โปร
ดักชัน่ จ ากัด

         90,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030554 9/3/2563

36 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               37,500.00          37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด          37,500.00 บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด          37,500.00 ราคาต่ าสุด PG63030555 9/3/2563
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37 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               24,695.60          24,695.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม แคล
เลอร์ โลจิสติกส์

         24,695.60 บริษทั ดีทแฮล์ม แคล
เลอร์ โลจิสติกส์

         24,695.60 ราคาต่ าสุด PG63030556 9/3/2563

38 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               25,840.00          25,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน)

         25,840.00 บริษทั เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน)

         25,840.00 ราคาต่ าสุด PG63030557 9/3/2563

39 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 ราคาต่ าสุด PG63030558 9/3/2563

40 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               85,200.00          85,200.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม          85,200.00 องค์การเภสัชกรรม          85,200.00 ราคาต่ าสุด PG63030559 11/3/2563
41 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               40,000.00          40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด          40,000.00 บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด          40,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030560 11/3/2563
42 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปร

ดักชัน่ จ ากัด
         90,000.00 บริษทั แมคคา โปร

ดักชัน่ จ ากัด
         90,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030561 11/3/2563

43 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               97,370.00          97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          97,370.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          97,370.00 ราคาต่ าสุด PG63030562 11/3/2563

44 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               28,800.00          28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์.ที. เมดิแค็ล 
ดีไวซ์ จ ากัด

         28,800.00 บริษทั อาร์.ที. เมดิแค็ล 
ดีไวซ์ จ ากัด

         28,800.00 ราคาต่ าสุด PG63030563 11/3/2563

45 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               27,200.00          27,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          27,200.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          27,200.00 ราคาต่ าสุด PG63030564 12/3/2563

46 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               45,000.00          45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทคูณ เมดิคอล 
จ ากัด

         45,000.00 บริษทั ไทคูณ เมดิคอล 
จ ากัด

         45,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030565 12/3/2563

47 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               52,000.00          52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด          52,000.00 บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด          52,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030566 12/3/2563
48 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               36,750.00          36,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล 

จ ากัด
         36,750.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล 

จ ากัด
         36,750.00 ราคาต่ าสุด PG63030567 12/3/2563

49 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               95,000.00          95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

         95,000.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

         95,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030568 12/3/2563

50 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               33,000.00          33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโร เมด จ ากัด          33,000.00 บริษทั สไปโร เมด จ ากัด          33,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030569 12/3/2563

51 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               16,371.00          16,371.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          16,371.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          16,371.00 ราคาต่ าสุด PG63030570 12/3/2563

52 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               78,805.50          78,805.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ 
จ ากัด

         78,805.50 บริษทั 101 เมดิแคร์ 
จ ากัด

         78,805.50 ราคาต่ าสุด PG63030571 12/3/2563

53 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               14,400.00          14,400.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วีอาร์ 
ซัพพอร์ต

         14,400.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วีอาร์ 
ซัพพอร์ต

         14,400.00 ราคาต่ าสุด PG63030572 12/3/2563

54 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               12,400.00          12,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ 
จ ากัด

         12,400.00 บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ 
จ ากัด

         12,400.00 ราคาต่ าสุด PG63030573 12/3/2563
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55 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               27,360.00          27,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด          27,360.00 บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด          27,360.00 ราคาต่ าสุด PG63030574 12/3/2563
56 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               71,690.00          71,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 

จ ากัด
         71,690.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 

จ ากัด
         71,690.00 ราคาต่ าสุด PG63030575 12/3/2563

57 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               53,400.00          53,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จ ากัด          53,400.00 บริษทั ยูนิเมด จ ากัด          53,400.00 ราคาต่ าสุด PG63030576 12/3/2563
58 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               22,000.00          22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีพ.ีเอส.

ฮอสพทิอล ซัพพลาย 
จ ากัด

         22,000.00 บริษทั พี.พ.ีเอส.
ฮอสพทิอล ซัพพลาย 
จ ากัด

         22,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030577 12/3/2563

59 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปร
ดักชัน่ จ ากัด

         90,000.00 บริษทั แมคคา โปร
ดักชัน่ จ ากัด

         90,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030578 17/3/2563

60 เวชภณัฑ์มิใช่ยา                 9,605.70            9,605.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จ ากัด            9,605.70 บริษทั เจ เอส วิชัน่ จ ากัด            9,605.70 ราคาต่ าสุด PG63030579 17/3/2563

61 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               27,000.00          27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด          27,000.00 บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด          27,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030580 17/3/2563
62 เวชภณัฑ์มิใช่ยา                 7,200.00            7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สวัสดีเภสัช            7,200.00 ร้าน สวัสดีเภสัช            7,200.00 ราคาต่ าสุด PG63030581 17/3/2563
63 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               89,880.00          89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          89,880.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          89,880.00 ราคาต่ าสุด PG63030582 17/3/2563

64 เวชภณัฑ์มิใช่ยา              141,200.00        141,200.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม        141,200.00 องค์การเภสัชกรรม        141,200.00 ราคาต่ าสุด PG63030583 18/3/2563
65 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               80,000.00          80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีพ.ีเอส.

ฮอสพทิอล ซัพพลาย 
จ ากัด

         80,000.00 บริษทั พี.พ.ีเอส.
ฮอสพทิอล ซัพพลาย 
จ ากัด

         80,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030584 18/3/2563

66 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               77,040.00          77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

         77,040.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

         77,040.00 ราคาต่ าสุด PG63030585 18/3/2563

67 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด          30,000.00 บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด          30,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030586 18/3/2563
68 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               93,518.00          93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          93,518.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          93,518.00 ราคาต่ าสุด PG63030587 18/3/2563

69 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               18,870.00          18,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปร
ดักชัน่ จ ากัด

         18,870.00 บริษทั แมคคา โปร
ดักชัน่ จ ากัด

         18,870.00 ราคาต่ าสุด PG63030588 18/3/2563

70 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               96,700.00          96,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์
แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

         96,700.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์
แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

         96,700.00 ราคาต่ าสุด PG63030589 18/3/2563

71 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               87,312.00          87,312.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

         87,312.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

         87,312.00 ราคาต่ าสุด PG63030590 18/3/2563

72 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               91,485.00          91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จ ากัด          91,485.00 บริษทั เจ เอส วิชัน่ จ ากัด          91,485.00 ราคาต่ าสุด PG63030591 18/3/2563



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

73 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               99,900.00          99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล 
จ ากัด

         99,900.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล 
จ ากัด

         99,900.00 ราคาต่ าสุด PG63030592 18/3/2563

74 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               88,275.00          88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด          88,275.00 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด          88,275.00 ราคาต่ าสุด PG63030593 18/3/2563
75 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               99,000.00          99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิก้า จ ากัด          99,000.00 บริษทั เมดดิก้า จ ากัด          99,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030594 18/3/2563
76 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               91,650.00          91,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปร

ดักชัน่ จ ากัด
         91,650.00 บริษทั แมคคา โปร

ดักชัน่ จ ากัด
         91,650.00 ราคาต่ าสุด PG63030595 20/3/2563

77 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               97,070.40          97,070.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

         97,070.40 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

         97,070.40 ราคาต่ าสุด PG63030596 20/3/2563

78 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               54,150.00          54,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

         54,150.00 บริษทั ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

         54,150.00 ราคาต่ าสุด PG63030597 20/3/2563

79 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               95,187.20          95,187.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          95,187.20 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          95,187.20 ราคาต่ าสุด PG63030598 20/3/2563

80 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               48,350.00          48,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์
แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

         48,350.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์
แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

         48,350.00 ราคาต่ าสุด PG63030599 20/3/2563

81 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               17,500.00          17,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน          17,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภาสิน          17,500.00 ราคาต่ าสุด PG63030600 20/3/2563

82 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               22,000.00          22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีพ.ีเอส.
ฮอสพทิอล ซัพพลาย 
จ ากัด

         22,000.00 บริษทั พี.พ.ีเอส.
ฮอสพทิอล ซัพพลาย 
จ ากัด

         22,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030601 20/3/2563

83 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               97,370.00          97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          97,370.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          97,370.00 ราคาต่ าสุด PG63030602 23/3/2563

84 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               29,960.00          29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

         29,960.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

         29,960.00 ราคาต่ าสุด PG63030603 23/3/2563

85 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               28,800.00          28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปร
ดักชัน่ จ ากัด

         28,800.00 บริษทั แมคคา โปร
ดักชัน่ จ ากัด

         28,800.00 ราคาต่ าสุด PG63030604 23/3/2563

86 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               39,100.00          39,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สเตอลีน เฮลท์ 
จ ากัด

         39,100.00 บริษทั สเตอลีน เฮลท์ 
จ ากัด

         39,100.00 ราคาต่ าสุด PG63030605 23/3/2563

87 เวชภณัฑ์มิใช่ยา                 9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด            9,000.00 บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด          94,020.00 ราคาต่ าสุด PG63030606 23/3/2563
88 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               12,840.00          12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล

 ซิสเต็มส์ ประเทศไทย 
จ ากัด

         12,840.00 บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล
 ซิสเต็มส์ ประเทศไทย 
จ ากัด

         12,840.00 ราคาต่ าสุด PG63030607 23/3/2563

89 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               59,414.96          59,414.96 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

         59,414.96 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

         59,414.96 ราคาต่ าสุด PG63030608 23/3/2563



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้าง
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รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

90 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               38,000.00          38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ 
จ ากัด

         38,000.00 บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ 
จ ากัด

         38,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030609 23/3/2563

91 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               62,060.00          62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          62,060.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          62,060.00 ราคาต่ าสุด PG63030610 24/3/2563

92 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               91,300.00          91,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีพ.ีเอส.
ฮอสพทิอล ซัพพลาย 
จ ากัด

         91,300.00 บริษทั พี.พ.ีเอส.
ฮอสพทิอล ซัพพลาย 
จ ากัด

         91,300.00 ราคาต่ าสุด PG63030611 24/3/2563

93 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               63,000.00          63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด          63,000.00 บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด          63,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030612 24/3/2563
94 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปร

ดักชัน่ จ ากัด
         90,000.00 บริษทั แมคคา โปร

ดักชัน่ จ ากัด
         90,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030613 24/3/2563

95 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               86,100.00          86,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

         86,100.00 บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

         86,100.00 ราคาต่ าสุด PG63030614 24/3/2563

96 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               96,830.00          96,830.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม          96,830.00 องค์การเภสัชกรรม          96,830.00 ราคาต่ าสุด PG63030615 25/3/2563
97 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               65,912.00          65,912.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          65,912.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          65,912.00 ราคาต่ าสุด PG63030616 25/3/2563

98 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               98,000.00          98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

         98,000.00 บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

         98,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030617 25/3/2563

99 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               88,125.35          88,125.35 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จ ากัด          88,125.35 บริษทั เจ เอส วิชัน่ จ ากัด          88,125.35 ราคาต่ าสุด PG63030618 25/3/2563

100 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               75,328.00          75,328.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

         75,328.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

         75,328.00 ราคาต่ าสุด PG63030619 25/3/2563

101 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               81,200.00          81,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปร
ดักชัน่ จ ากัด

         81,200.00 บริษทั แมคคา โปร
ดักชัน่ จ ากัด

         81,200.00 ราคาต่ าสุด PG63030620 25/3/2563

102 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปร
ดักชัน่ จ ากัด

         90,000.00 บริษทั แมคคา โปร
ดักชัน่ จ ากัด

         90,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030621 26/3/2563

103 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               68,972.20          68,972.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          68,972.20 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          68,972.20 ราคาต่ าสุด PG63030622 26/3/2563

104 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               92,448.00          92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

         92,448.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

         92,448.00 ราคาต่ าสุด PG63030623 26/3/2563

105 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์
แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

         90,000.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์
แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

         90,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030624 26/3/2563

106 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               83,600.00          83,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ 
จ ากัด

         83,600.00 บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ 
จ ากัด

         83,600.00 ราคาต่ าสุด PG63030625 26/3/2563



แบบ สขร. 1
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107 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               71,155.00          71,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

         71,155.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

         71,155.00 ราคาต่ าสุด PG63030626 26/3/2563

108 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               87,419.00          87,419.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด          87,419.00 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด          87,419.00 ราคาต่ าสุด PG63030627 26/3/2563
109 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               99,000.00          99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโร เมด จ ากัด          99,000.00 บริษทั สไปโร เมด จ ากัด          99,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030628 26/3/2563

110 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               88,500.00          88,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไตรสตาร์ เทรดด้ิง
 จ ากัด

         88,500.00 บริษทั ไตรสตาร์ เทรดด้ิง
 จ ากัด

         88,500.00 ราคาต่ าสุด PG63030629 26/3/2563

111 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               17,400.00          17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์
 จ ากัด

         17,400.00 บริษทั อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์
 จ ากัด

         17,400.00 ราคาต่ าสุด PG63030630 26/3/2563

112 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               65,056.00          65,056.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั 101 เมดิแคร์ 
จ ากัด

         65,056.00 บริษทั 101 เมดิแคร์ 
จ ากัด

         65,056.00 ราคาต่ าสุด PG63030631 26/3/2563

113 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               16,264.00          16,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          16,264.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          16,264.00 ราคาต่ าสุด PG63030632 26/3/2563

114 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               91,485.00          91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จ ากัด          91,485.00 บริษทั เจ เอส วิชัน่ จ ากัด          91,485.00 ราคาต่ าสุด PG63030633 26/3/2563

115 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               82,000.00          82,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพ
พลาย จ ากัด

         82,000.00 บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพ
พลาย จ ากัด

         82,000.00 ราคาต่ าสุด PG63030634 27/3/2563

116 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               46,438.00          46,438.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          46,438.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          46,438.00 ราคาต่ าสุด PG63030635 27/3/2563

117 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               74,505.00          74,505.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์
แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

         74,505.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์
แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

         74,505.00 ราคาต่ าสุด PG63030636 27/3/2563

118 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               82,540.00          82,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชัน่ จ ากัด          82,540.00 บริษทั เจ เอส วิชัน่ จ ากัด          82,540.00 ราคาต่ าสุด PG63030637 27/3/2563

119 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               80,506.80          80,506.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด          80,506.80 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด          80,506.80 ราคาต่ าสุด PG63030638 27/3/2563
120 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               36,915.00          36,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          36,915.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          36,915.00 ราคาต่ าสุด PG63030639 27/3/2563

121 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               36,800.00          36,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

         36,800.00 บริษทั ซิต้ี เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

         36,800.00 ราคาต่ าสุด PG63030640 27/3/2563

122 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               79,200.00          79,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโร เมด จ ากัด          79,200.00 บริษทั สไปโร เมด จ ากัด          79,200.00 ราคาต่ าสุด PG63030641 27/3/2563

123 เวชภณัฑ์มิใช่ยา                 4,173.00            4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด            4,173.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด            4,173.00 ราคาต่ าสุด PG63030642 27/3/2563
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124 เวชภณัฑ์มิใช่ยา               89,880.00          89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          89,880.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด          89,880.00 ราคาต่ าสุด PG63030643 31/3/2563

125 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป               19,190.00          19,190.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอน ไซน์ เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

         19,190.00  บริษทั เอน ไซน์ เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

         19,190.00 ราคาต่ าสุด PF63030139 2/3/2563

126 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป                 4,680.00            4,680.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ทีเอ็นเอส เมดิท
รอนิกส์ จ ากัด

           4,680.00  บริษทั ทีเอ็นเอส เมดิท
รอนิกส์ จ ากัด

           4,680.00 ราคาต่ าสุด PF63030140 2/3/2563

127 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป               84,000.00          84,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เกท์ทิงเก ไทย
แลนด์ จ ากัด

         84,000.00  บริษทั เกท์ทิงเก ไทย
แลนด์ จ ากัด

         84,000.00 ราคาต่ าสุด PF63030141 2/3/2563

128 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป                 6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม
 จ ากัด (มหาชน)

           6,000.00  บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม
 จ ากัด (มหาชน)

           6,000.00 ราคาต่ าสุด PF63030142 2/3/2563

129 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป                 4,400.00            4,400.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ยูเอ็มไอ 2012 
(ประเทศไทย) จ ากัด

           4,400.00  บริษทั ยูเอ็มไอ 2012 
(ประเทศไทย) จ ากัด

         44,000.00 ราคาต่ าสุด PF63030143 2/3/2563

130 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป                 2,889.00            2,889.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช 
ประเทศไทย จ ากัด

           2,889.00  บริษทั ดีเคเอสเอช 
ประเทศไทย จ ากัด

           2,889.00 ราคาต่ าสุด PF63030144 3/3/2563

131 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป                 8,300.00            8,300.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ออมนิแคร์ จ ากัด            8,300.00  บริษทั ออมนิแคร์ จ ากัด            8,300.00 ราคาต่ าสุด PF63030145 3/3/2563

132 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป                 7,900.00            7,900.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั แอมเบสพลัส 
จ ากัด

           7,900.00  บริษทั แอมเบสพลัส 
จ ากัด

           7,900.00 ราคาต่ าสุด PF63030146 3/3/2563

133 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป               58,500.00          58,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอียร์โทน 
ประเทศไทย จ ากัด

         58,500.00  บริษทั เอียร์โทน 
ประเทศไทย จ ากัด

         58,500.00 ราคาต่ าสุด PF63030147 3/3/2563

134 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป               17,500.00          17,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอลิสต์ ซัพพลาย
 จ ากัด

         17,500.00  บริษทั เอลิสต์ ซัพพลาย
 จ ากัด

         17,500.00 ราคาต่ าสุด PF63030149 6/3/2563

135 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป               27,491.70          27,491.70 เฉพาะเจาะจง  บริษทั แอฟฟนิิเท็ค 
จ ากัด

         27,491.70  บริษทั แอฟฟนิิเท็ค 
จ ากัด

         27,491.70 ราคาต่ าสุด PF63030150 6/3/2563

136 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป               78,600.00          78,600.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย 
เมดิคอล จ ากัด

         78,600.00  บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย 
เมดิคอล จ ากัด

         78,600.00 ราคาต่ าสุด PF63030151 9/3/2563

137 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป                 8,400.00            8,400.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ฉัตรแก้ว โปร
ดักส์ จ ากัด

         84,000.00  บริษทั ฉัตรแก้ว โปร
ดักส์ จ ากัด

         84,000.00 ราคาต่ าสุด PF63030152 9/3/2563

138 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป               77,500.00          77,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั สยาม เฮียร์ร่ิง 
จ ากัด

         77,500.00  บริษทั สยาม เฮียร์ร่ิง 
จ ากัด

         77,500.00 ราคาต่ าสุด PF63030153 9/3/2563

139 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป                 3,210.00            3,210.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช 
ประเทศไทย จ ากัด

           3,210.00  บริษทั ดีเคเอสเอช 
ประเทศไทย จ ากัด

           3,210.00 ราคาต่ าสุด PF63030154 9/3/2563



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

140 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป                 3,852.00            3,852.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช 
ประเทศไทย จ ากัด

           3,852.00  บริษทั ดีเคเอสเอช 
ประเทศไทย จ ากัด

           3,852.00 ราคาต่ าสุด PF63030155 9/3/2563

141 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป                 4,500.00            4,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เจบี เมดิคอ
ลซัพพลาย จ ากัด

           4,500.00  บริษทั เจบี เมดิคอ
ลซัพพลาย จ ากัด

           4,500.00 ราคาต่ าสุด PF63030162 19/3/2563

142 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป               12,840.00          12,840.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช 
ประเทศไทย จ ากัด

         12,840.00  บริษทั ดีเคเอสเอช 
ประเทศไทย จ ากัด

         12,840.00 ราคาต่ าสุด PF63030163 23/3/2563

143 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป               67,500.00          67,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั สยาม เฮียร์ร่ิง 
จ ากัด

         67,500.00  บริษทั สยาม เฮียร์ร่ิง 
จ ากัด

         67,500.00 ราคาต่ าสุด PF63030164 23/3/2563

144 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป               80,500.00          80,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั สยาม เฮียร์ร่ิง 
จ ากัด

         80,500.00  บริษทั สยาม เฮียร์ร่ิง 
จ ากัด

         80,500.00 ราคาต่ าสุด PF63030165 24/3/2563

145 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป               63,400.00          63,400.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล 
เซอร์วิส จ ากัด

         63,400.00  บริษทั โอเอซิส เมดิคัล 
เซอร์วิส จ ากัด

         63,400.00 ราคาต่ าสุด PF63030167 27/3/2563

146 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป               73,188.00          73,188.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช 
ประเทศไทย จ ากัด

         73,188.00  บริษทั ดีเคเอสเอช 
ประเทศไทย จ ากัด

         73,188.00 ราคาต่ าสุด PF63030168 27/3/2563

147 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป               45,000.00          45,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั สยาม เฮียร์ร่ิง 
จ ากัด

         45,000.00  บริษทั สยาม เฮียร์ร่ิง 
จ ากัด

         45,000.00 ราคาต่ าสุด PF63030169 27/3/2563

148 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป                 1,600.00            1,600.00 เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วี.เค.
เมดิคอล

           1,600.00  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วี.เค.
เมดิคอล

           1,600.00 ราคาต่ าสุด PF63030173 31/3/2563

149 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป               12,840.00          12,840.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช 
ประเทศไทย จ ากัด

         12,840.00  บริษทั ดีเคเอสเอช 
ประเทศไทย จ ากัด

         12,840.00 ราคาต่ าสุด PF63030174 31/3/2563

150 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา ทัว่ไป                 5,650.00            5,650.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั มาร์ธา กรุ๊ป 
จ ากัด

           5,650.00  บริษทั มาร์ธา กรุ๊ป 
จ ากัด

           5,650.00 ราคาต่ าสุด PF63030175 31/3/2563

151 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา เฝือก                 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไบโอคอททอน 
จ ากัด

2,900.00  บริษทั ไบโอคอททอน 
จ ากัด

           2,900.00 ราคาต่ าสุด PF63030148 3/3/2563

152 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา เฝือก                 5,150.00            5,150.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไบโอคอททอน 
จ ากัด

           5,150.00  บริษทั ไบโอคอททอน 
จ ากัด

           5,150.00 ราคาต่ าสุด PF63030156 9/3/2563

153 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา เฝือก               10,146.81          10,146.81 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช 
ประเทศไทย จ ากัด

10,146.81  บริษทั ดีเคเอสเอช 
ประเทศไทย จ ากัด

         10,146.81 ราคาต่ าสุด PF63030157 10/3/2563

154 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา เฝือก               25,800.00          25,800.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เซฟฟาดรักส์ 
จ ากัด

         25,800.00  บริษทั เซฟฟาดรักส์ 
จ ากัด

         25,800.00 ราคาต่ าสุด PF63030158 10/3/2563

155 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา เฝือก                 6,510.00            6,510.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไบโอคอททอน 
จ ากัด

           6,510.00  บริษทั ไบโอคอททอน 
จ ากัด

           6,510.00 ราคาต่ าสุด PF63030170 27/3/2563
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156 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา เฝือก               65,580.00          65,580.00 เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วีอาร์
 ซัพพอร์ต

         65,580.00  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วีอาร์
 ซัพพอร์ต

         65,580.00 ราคาต่ าสุด PF63030171 27/3/2563

157 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา สวนหวัใจ               90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ฮอสปิแคร์ จ ากัด          90,000.00  บริษทั ฮอสปิแคร์ จ ากัด          90,000.00 ราคาต่ าสุด Pพ63030028 9/3/2563

158 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา สวนหวัใจ               94,500.00          94,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไทย เมด เทค 
จ ากัด

         94,500.00  บริษทั ไทย เมด เทค 
จ ากัด

         94,500.00 ราคาต่ าสุด Pพ63030029 10/3/2563

159 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา สวนหวัใจ               84,000.00          84,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั วีว่า เมดิก้า 
ประเทศไทย จ ากัด

         84,000.00  บริษทั วีว่า เมดิก้า 
ประเทศไทย จ ากัด

         84,000.00 ราคาต่ าสุด Pพ63030030 10/3/2563

160 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา สวนหวัใจ               90,950.00          90,950.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอ็ม พ ีเอ็น เมดิ
แคร์ จ ากัด

         90,950.00  บริษทั เอ็ม พ ีเอ็น เมดิ
แคร์ จ ากัด

         90,950.00 ราคาต่ าสุด Pพ63030031 19/3/2563

161 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา สวนหวัใจ               94,500.00          94,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไทย เมด เทค 
จ ากัด

         94,500.00  บริษทั ไทย เมด เทค 
จ ากัด

         94,500.00 ราคาต่ าสุด Pพ63030032 24/3/2563

162 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา สวนหวัใจ               75,600.00          75,600.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั แอ๊บบอต ลาบอ
แรตอรีส จ ากัด

         75,600.00  บริษทั แอ๊บบอต ลาบอ
แรตอรีส จ ากัด

         75,600.00 ราคาต่ าสุด Pพ63030033 27/3/2563

163 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา สวนหวัใจ               99,000.00          99,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไทย เมด เทค 
จ ากัด

         99,000.00  บริษทั ไทย เมด เทค 
จ ากัด

         99,000.00 ราคาต่ าสุด Pพ63030034 27/3/2563

164 เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา สวนหวัใจ           4,984,000.00    10,180,000.00 E-Bidding  บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด    10,180,000.00  บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด    10,080,000.00 ราคาต่ าสุด Pพ63030035 27/3/2563
165 วัสดุทางการแพทย์ OR               62,625.00          62,625.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 

จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด
         62,625.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ 

จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด
         62,625.00  ราคาต่ าสุด PN63030567 2/3/2563

166 วัสดุทางการแพทย์ OR               58,000.00          58,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด          58,000.00 บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด 58,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030568 2/3/2563
167 วัสดุทางการแพทย์ OR               87,000.00          87,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
         87,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
87,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030569 2/3/2563

168 วัสดุทางการแพทย์ OR               98,500.00          98,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฮอนเนสท์ เมดิคอล 
เมดิคอล เอเชีย จ ากัด

         98,500.00 บ.ฮอนเนสท์ เมดิคอล 
เมดิคอล เอเชีย จ ากัด

98,500.00  ราคาต่ าสุด PN63030570 2/3/2563

169 วัสดุทางการแพทย์ OR               73,000.00          73,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

         73,000.00 บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

73,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030571 2/3/2563

170 วัสดุทางการแพทย์ OR               58,620.00          58,620.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          58,620.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 58,620.00  ราคาต่ าสุด PN63030572 3/3/2563
171 วัสดุทางการแพทย์ OR               79,000.00          79,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อิมพลานท์คาสท์ 

(ประเทศไทย)จ ากัด
         79,000.00 บ.อิมพลานท์คาสท์ 

(ประเทศไทย)จ ากัด
79,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030573 3/3/2563

172 วัสดุทางการแพทย์ OR               22,470.00          22,470.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีเมด เซอร์จิคอลซัพพ
ลาย จ ากัด

         22,470.00 บ.วีเมด เซอร์จิคอลซัพพ
ลาย จ ากัด

22,470.00  ราคาต่ าสุด PN63030574 3/3/2563

173 วัสดุทางการแพทย์ OR               70,000.00          70,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด          70,000.00 บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 70,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030575 3/3/2563
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174 วัสดุทางการแพทย์ OR               23,800.00          23,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

         23,800.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

23,800.00  ราคาต่ าสุด PN63030576 3/3/2563

175 วัสดุทางการแพทย์ OR               30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด          30,000.00 บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด 30,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030577 3/3/2563
176 วัสดุทางการแพทย์ OR               23,750.00          23,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
         23,750.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
23,750.00  ราคาต่ าสุด PN63030578 3/3/2563

177 วัสดุทางการแพทย์ OR               68,340.00          68,340.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          68,340.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 68,340.00  ราคาต่ าสุด PN63030579 4/3/2563
178 วัสดุทางการแพทย์ OR               62,900.00          62,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด          62,900.00 บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด 62,900.00  ราคาต่ าสุด PN63030580 4/3/2563
179 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  ราคาต่ าสุด PN63030581 4/3/2563
180 วัสดุทางการแพทย์ OR               25,850.00          25,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด          25,850.00 บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด 25,850.00  ราคาต่ าสุด PN63030582 4/3/2563
181 วัสดุทางการแพทย์ OR               41,325.00          41,325.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 

จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด
         41,325.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ 

จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด
41,325.00  ราคาต่ าสุด PN63030583 4/3/2563

182 วัสดุทางการแพทย์ OR               99,500.00          99,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโรร่า แอดวานซ์ 
จ ากัด

         99,500.00 บ.ออโรร่า แอดวานซ์ 
จ ากัด

99,500.00  ราคาต่ าสุด PN63030584 4/3/2563

183 วัสดุทางการแพทย์ OR               42,500.00          42,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          42,500.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 42,500.00  ราคาต่ าสุด PN63030585 5/3/2563
184 วัสดุทางการแพทย์ OR               57,675.00          57,675.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 

จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด
         57,675.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ 

จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด
57,675.00  ราคาต่ าสุด PN63030586 5/3/2563

185 วัสดุทางการแพทย์ OR               60,000.00          60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด          60,000.00 บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด 60,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030587 5/3/2563
186 วัสดุทางการแพทย์ OR               58,529.00          58,529.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
         58,529.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
58,529.00  ราคาต่ าสุด PN63030588 5/3/2563

187 วัสดุทางการแพทย์ OR               96,300.00          96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด          96,300.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 96,300.00  ราคาต่ าสุด PN63030589 5/3/2563
188 วัสดุทางการแพทย์ OR               59,492.00          59,492.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          59,492.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 59,492.00  ราคาต่ าสุด PN63030590 6/3/2563
189 วัสดุทางการแพทย์ OR               92,000.00          92,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด          92,000.00 บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด 92,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030591 6/3/2563
190 วัสดุทางการแพทย์ OR               96,300.00          96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด          96,300.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 96,300.00  ราคาต่ าสุด PN63030592 6/3/2563
191 วัสดุทางการแพทย์ OR               96,152.34          96,152.34 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 

จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด
         96,152.34 บ.จอหน์สัน แอนด์ 

จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด
96,152.34  ราคาต่ าสุด PN63030593 6/3/2563

192 วัสดุทางการแพทย์ OR               99,820.30          99,820.30 เฉพาะเจาะจง บ.101 เมดิแคร์ จ ากัด          99,820.30 บ.101 เมดิแคร์ จ ากัด 99,820.30  ราคาต่ าสุด PN63030594 6/3/2563
193 วัสดุทางการแพทย์ OR               85,500.00          85,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด          85,500.00 บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด 85,500.00  ราคาต่ าสุด PN63030595 9/3/2563
194 วัสดุทางการแพทย์ OR               56,817.00          56,817.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          56,817.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 56,817.00  ราคาต่ าสุด PN63030596 9/3/2563
195 วัสดุทางการแพทย์ OR               35,000.00          35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
         35,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
35,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030597 9/3/2563

196 วัสดุทางการแพทย์ OR               96,300.00          96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอล 
จ ากัด

         96,300.00 บ.เบตเตอร์ เมดิคอล 
จ ากัด

96,300.00  ราคาต่ าสุด PN63030598 9/3/2563
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197 วัสดุทางการแพทย์ OR               98,360.00          98,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยูนิเทรด จ ากัด          98,360.00 บ.บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 98,360.00  ราคาต่ าสุด PN63030599 9/3/2563

198 วัสดุทางการแพทย์ OR               32,100.00          32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด          32,100.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 32,100.00  ราคาต่ าสุด PN63030600 9/3/2563
199 วัสดุทางการแพทย์ OR               96,300.00          96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 

จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด
         96,300.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ 

จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด
96,300.00  ราคาต่ าสุด PN63030601 9/3/2563

200 วัสดุทางการแพทย์ OR               64,900.00          64,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด          64,900.00 บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด 64,900.00  ราคาต่ าสุด PN63030602 10/3/2563
201 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  ราคาต่ าสุด PN63030603 10/3/2563
202 วัสดุทางการแพทย์ OR               28,760.00          28,760.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          28,760.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 28,760.00  ราคาต่ าสุด PN63030604 10/3/2563
203 วัสดุทางการแพทย์ OR               93,753.40          93,753.40 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
         93,753.40 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
93,753.40  ราคาต่ าสุด PN63030605 10/3/2563

204 วัสดุทางการแพทย์ OR               86,211.00          86,211.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยูนิเทรด จ ากัด          86,211.00 บ.บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 86,211.00  ราคาต่ าสุด PN63030606 10/3/2563

205 วัสดุทางการแพทย์ OR               85,600.00          85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอล 
จ ากัด

         85,600.00 บ.เบตเตอร์ เมดิคอล 
จ ากัด

85,600.00  ราคาต่ าสุด PN63030607 10/3/2563

206 วัสดุทางการแพทย์ OR               84,744.00          84,744.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

         84,744.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

84,744.00  ราคาต่ าสุด PN63030608 10/3/2563

207 วัสดุทางการแพทย์ OR               98,440.00          98,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด          98,440.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 98,440.00  ราคาต่ าสุด PN63030609 10/3/2563
208 วัสดุทางการแพทย์ OR               81,000.00          81,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด          81,000.00 บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด 81,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030610 11/3/2563
209 วัสดุทางการแพทย์ OR               33,500.00          33,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          33,500.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 33,500.00  ราคาต่ าสุด PN63030611 11/3/2563
210 วัสดุทางการแพทย์ OR               87,065.00          87,065.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยูนิเทรด จ ากัด          87,065.00 บ.บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 87,065.00  ราคาต่ าสุด PN63030612 11/3/2563

211 วัสดุทางการแพทย์ OR               96,300.00          96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอล 
จ ากัด

         96,300.00 บ.เบตเตอร์ เมดิคอล 
จ ากัด

96,300.00  ราคาต่ าสุด PN63030613 11/3/2563

212 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  ราคาต่ าสุด PN63030614 11/3/2563

213 วัสดุทางการแพทย์ OR               78,000.00          78,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

         78,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

78,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030615 11/3/2563

214 วัสดุทางการแพทย์ OR               81,500.00          81,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด          81,500.00 บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด 81,500.00  ราคาต่ าสุด PN63030616 12/3/2563
215 วัสดุทางการแพทย์ OR               14,720.00          14,720.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          14,720.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 14,720.00  ราคาต่ าสุด PN63030617 12/3/2563
216 วัสดุทางการแพทย์ OR               58,440.00          58,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยูนิเทรด จ ากัด          58,440.00 บ.บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 58,440.00  ราคาต่ าสุด PN63030618 12/3/2563

217 วัสดุทางการแพทย์ OR               64,200.00          64,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอล 
จ ากัด

         64,200.00 บ.เบตเตอร์ เมดิคอล 
จ ากัด

64,200.00  ราคาต่ าสุด PN63030619 12/3/2563
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218 วัสดุทางการแพทย์ OR                 2,700.00            2,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด            2,700.00 บ.ไทยก๊อส จ ากัด 2,700.00  ราคาต่ าสุด PN63030620 12/3/2563
219 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  ราคาต่ าสุด PN63030621 12/3/2563

220 วัสดุทางการแพทย์ OR               85,500.00          85,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด          85,500.00 บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด 85,500.00  ราคาต่ าสุด PN63030622 13/3/2563
221 วัสดุทางการแพทย์ OR               35,000.00          35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          35,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 35,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030623 13/3/2563
222 วัสดุทางการแพทย์ OR               45,265.00          45,265.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยูนิเทรด จ ากัด          45,265.00 บ.บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 45,265.00  ราคาต่ าสุด PN63030624 13/3/2563

223 วัสดุทางการแพทย์ OR               96,300.00          96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

         96,300.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

96,300.00  ราคาต่ าสุด PN63030625 13/3/2563

224 วัสดุทางการแพทย์ OR               74,950.00          74,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโรร่า แอดวานซ์ 
จ ากัด

         74,950.00 บ.ออโรร่า แอดวานซ์ 
จ ากัด

74,950.00  ราคาต่ าสุด PN63030626 13/3/2563

225 วัสดุทางการแพทย์ OR               31,930.00          31,930.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยูนิเทรด จ ากัด          31,930.00 บ.บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 31,930.00  ราคาต่ าสุด PN63030627 16/3/2563

226 วัสดุทางการแพทย์ OR               93,883.94          93,883.94 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

         93,883.94 บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

93,883.94  ราคาต่ าสุด PN63030628 16/3/2563

227 วัสดุทางการแพทย์ OR               75,000.00          75,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโรร่า แอดวานซ์ 
จ ากัด

         75,000.00 บ.ออโรร่า แอดวานซ์ 
จ ากัด

75,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030629 16/3/2563

228 วัสดุทางการแพทย์ OR               80,250.00          80,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด          80,250.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 80,250.00  ราคาต่ าสุด PN63030630 16/3/2563
229 วัสดุทางการแพทย์ OR               55,640.00          55,640.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
         55,640.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
55,640.00  ราคาต่ าสุด PN63030631 16/3/2563

230 วัสดุทางการแพทย์ OR               59,920.00          59,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด          59,920.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 59,920.00  ราคาต่ าสุด PN63030632 17/3/2563
231 วัสดุทางการแพทย์ OR               97,990.60          97,990.60 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน          97,990.60 บ.บอสตัน 97,990.60  ราคาต่ าสุด PN63030633 17/3/2563
232 วัสดุทางการแพทย์ OR               90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พเีมดิคอล โปรดักส์ 

จ ากัด
         90,000.00 บ.พเีมดิคอล โปรดักส์ 

จ ากัด
90,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030634 17/3/2563

233 วัสดุทางการแพทย์ OR               29,307.30          29,307.30 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

         29,307.30 บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

29,307.30  ราคาต่ าสุด PN63030635 17/3/2563

234 วัสดุทางการแพทย์ OR               13,500.00          13,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไตรสตาร์ เทรดด้ิง 
จ ากัด

         13,500.00 บ.ไตรสตาร์ เทรดด้ิง 
จ ากัด

13,500.00  ราคาต่ าสุด PN63030636 17/3/2563

235 วัสดุทางการแพทย์ OR               82,497.00          82,497.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด          82,497.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 82,497.00  ราคาต่ าสุด PN63030637 18/3/2563
236 วัสดุทางการแพทย์ OR               96,495.81          96,495.81 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอ็นทิฟคิ

(ประเทศไทย) จ ากัด
         96,495.81 บ.บอสตัน ไซเอ็นทิฟคิ

(ประเทศไทย) จ ากัด
96,495.81  ราคาต่ าสุด PN63030638 18/3/2563

237 วัสดุทางการแพทย์ OR               80,000.00          80,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พเีมดิคอล โปรดักส์ 
จ ากัด

         80,000.00 บ.พเีมดิคอล โปรดักส์ 
จ ากัด

80,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030639 18/3/2563
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238 วัสดุทางการแพทย์ OR               52,430.00          52,430.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

         52,430.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

52,430.00  ราคาต่ าสุด PN63030640 18/3/2563

239 วัสดุทางการแพทย์ OR              375,570.00        375,570.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

       375,570.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

375,570.00  ราคาต่ าสุด PN63030641 18/3/2563

240 วัสดุทางการแพทย์ OR              303,880.00        303,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด        303,880.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 303,880.00  ราคาต่ าสุด PN63030642 18/3/2563
241 วัสดุทางการแพทย์ OR               97,006.20          97,006.20 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอ็นทิฟคิ

(ประเทศไทย) จ ากัด
         97,006.20 บ.บอสตัน ไซเอ็นทิฟคิ

(ประเทศไทย) จ ากัด
97,006.20  ราคาต่ าสุด PN63030643 19/3/2563

242 วัสดุทางการแพทย์ OR               96,152.34          96,152.34 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

         96,152.34 บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

96,152.34  ราคาต่ าสุด PN63030644 19/3/2563

243 วัสดุทางการแพทย์ OR              342,000.00        342,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

       342,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

342,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030645 19/3/2563

244 วัสดุทางการแพทย์ OR              467,483.00        467,483.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด        467,483.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 467,483.00  ราคาต่ าสุด PN63030646 19/3/2563
245 วัสดุทางการแพทย์ OR               87,800.00          87,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 

จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด
         87,800.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ 

จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด
87,800.00  ราคาต่ าสุด PN63030647 20/3/2563

246 วัสดุทางการแพทย์ OR               21,400.00          21,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.โกบอลวีเมดิคอล จ ากัด          21,400.00 บ.โกบอลวีเมดิคอล จ ากัด 21,400.00  ราคาต่ าสุด PN63030648 20/3/2563

247 วัสดุทางการแพทย์ OR               64,394.74          64,394.74 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอ็นทิฟคิ
(ประเทศไทย) จ ากัด

         64,394.74 บ.บอสตัน ไซเอ็นทิฟคิ
(ประเทศไทย) จ ากัด

64,394.74  ราคาต่ าสุด PN63030649 20/3/2563

248 วัสดุทางการแพทย์ OR               48,940.00          48,940.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซี เค เมดิคอล จ ากัด          48,940.00 บ.ซี เค เมดิคอล จ ากัด 48,940.00  ราคาต่ าสุด PN63030650 20/3/2563
249 วัสดุทางการแพทย์ OR               25,680.00          25,680.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
         25,680.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
25,680.00  ราคาต่ าสุด PN63030651 20/3/2563

250 วัสดุทางการแพทย์ OR              337,050.00        337,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด        337,050.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 337,050.00  ราคาต่ าสุด PN63030652 20/3/2563
251 วัสดุทางการแพทย์ OR               84,958.00          84,958.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          84,958.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 84,958.00  ราคาต่ าสุด PN63030653 23/3/2563
252 วัสดุทางการแพทย์ OR               28,950.00          28,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด          28,950.00 บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด 28,950.00  ราคาต่ าสุด PN63030654 23/3/2563
253 วัสดุทางการแพทย์ OR               50,600.00          50,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด          50,600.00 บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด 50,600.00  ราคาต่ าสุด PN63030655 23/3/2563
254 วัสดุทางการแพทย์ OR               61,450.00          61,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          61,450.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 61,450.00  ราคาต่ าสุด PN63030656 23/3/2563
255 วัสดุทางการแพทย์ OR               75,123.63          75,123.63 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 

จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด
         75,123.63 บ.จอหน์สัน แอนด์ 

จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด
75,123.63  ราคาต่ าสุด PN63030657 23/3/2563

256 วัสดุทางการแพทย์ OR               89,880.00          89,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

         89,880.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

89,880.00  ราคาต่ าสุด PN63030658 23/3/2563

257 วัสดุทางการแพทย์ OR               48,000.00          48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด          48,000.00 บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด 48,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030659 24/3/2563
258 วัสดุทางการแพทย์ OR               32,570.00          32,570.00 เฉพาะเจาะจง บ.มาเฮ่ เมดิคอล จ ากัด          32,570.00 บ.มาเฮ่ เมดิคอล จ ากัด 32,570.00  ราคาต่ าสุด PN63030660 24/3/2563
259 วัสดุทางการแพทย์ OR               23,325.00          23,325.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          23,325.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 23,325.00  ราคาต่ าสุด PN63030661 24/3/2563
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260 วัสดุทางการแพทย์ OR               96,330.00          96,330.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

         96,330.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

96,330.00  ราคาต่ าสุด PN63030662 24/3/2563

261 วัสดุทางการแพทย์ OR               57,780.00          57,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

         57,780.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

57,780.00  ราคาต่ าสุด PN63030663 24/3/2563

262 วัสดุทางการแพทย์ OR               95,765.00          95,765.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด
(มหาชน)

         95,765.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด
(มหาชน)

95,765.00  ราคาต่ าสุด PN63030664 24/3/2563

263 วัสดุทางการแพทย์ OR               58,000.00          58,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด          58,000.00 บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด 58,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030665 25/3/2563
264 วัสดุทางการแพทย์ OR               56,000.00          56,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          56,000.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 56,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030666 25/3/2563
265 วัสดุทางการแพทย์ OR               99,617.00          99,617.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 

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

จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด
99,617.00  ราคาต่ าสุด PN63030667 25/3/2563

266 วัสดุทางการแพทย์ OR               98,472.10          98,472.10 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

         98,472.10 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

98,472.10  ราคาต่ าสุด PN63030668 25/3/2563

267 วัสดุทางการแพทย์ OR               74,100.00          74,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด
(มหาชน)

         74,100.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด
(มหาชน)

74,100.00  ราคาต่ าสุด PN63030669 25/3/2563

268 วัสดุทางการแพทย์ OR               42,360.00          42,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมปัส(ประเทศท
ไทย)จ ากัด

         42,360.00 บ.โอลิมปัส(ประเทศท
ไทย)จ ากัด

42,360.00  ราคาต่ าสุด PN63030670 25/3/2563

269 วัสดุทางการแพทย์ OR              342,000.00        342,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

       342,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

342,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030671 25/3/2563

270 วัสดุทางการแพทย์ OR                 4,650.00            4,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด            4,650.00 บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด 4,650.00  ราคาต่ าสุด PN63030672 26/3/2563
271 วัสดุทางการแพทย์ OR               27,820.00          27,820.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีเมด เซอร์จิคอลซัพพ

ลาย จ ากัด
         27,820.00 บ.วีเมด เซอร์จิคอลซัพพ

ลาย จ ากัด
27,820.00  ราคาต่ าสุด PN63030673 26/3/2563

272 วัสดุทางการแพทย์ OR               59,700.00          59,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด          59,700.00 บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด 59,700.00  ราคาต่ าสุด PN63030674 26/3/2563
273 วัสดุทางการแพทย์ OR               96,835.00          96,835.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 

จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด
         96,835.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ 

จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด
96,835.00  ราคาต่ าสุด PN63030675 26/3/2563

274 วัสดุทางการแพทย์ OR               98,440.00          98,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด          98,440.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 98,440.00  ราคาต่ าสุด PN63030676 26/3/2563
275 วัสดุทางการแพทย์ OR                 3,900.00            3,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.อิมพลานท์คาสท์ 

(ประเทศไทย)จ ากัด
           3,900.00 บ.อิมพลานท์คาสท์ 

(ประเทศไทย)จ ากัด
3,900.00  ราคาต่ าสุด PN63030677 27/3/2563

276 วัสดุทางการแพทย์ OR               22,470.00          22,470.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีเมด เซอร์จิคอลซัพพ
ลาย จ ากัด

         22,470.00 บ.วีเมด เซอร์จิคอลซัพพ
ลาย จ ากัด

22,470.00  ราคาต่ าสุด PN63030678 27/3/2563

277 วัสดุทางการแพทย์ OR               41,800.00          41,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด          41,800.00 บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด 41,800.00  ราคาต่ าสุด PN63030679 27/3/2563
278 วัสดุทางการแพทย์ OR               98,440.00          98,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟคิเฮลธ์แคร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด
         98,440.00 บ.แปซิฟคิเฮลธ์แคร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด
98,440.00  ราคาต่ าสุด PN63030680 27/3/2563

279 วัสดุทางการแพทย์ OR               99,651.24          99,651.24 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด          99,651.24 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 99,651.24  ราคาต่ าสุด PN63030681 27/3/2563
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280 วัสดุทางการแพทย์ OR                 6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด            6,000.00 บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด 6,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030682 27/3/2563
281 วัสดุทางการแพทย์ OR               88,275.00          88,275.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 

จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด
         88,275.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ 

จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด
88,275.00  ราคาต่ าสุด PN63030683 27/3/2563

282 วัสดุทางการแพทย์ OR               52,300.00          52,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด          52,300.00 บ.ซันเมดิเทค  จ ากัด 52,300.00  ราคาต่ าสุด PN63030684 30/3/2563
283 วัสดุทางการแพทย์ OR                 8,470.00            8,470.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกรซเมดิคัล โปรดักซ์ 

จ ากัด
           8,470.00 บ.เกรซเมดิคัล โปรดักซ์ 

จ ากัด
8,470.00  ราคาต่ าสุด PN63030685 30/3/2563

284 วัสดุทางการแพทย์ OR               98,440.00          98,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟคิเฮลธ์แคร์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

         98,440.00 บ.แปซิฟคิเฮลธ์แคร์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

98,440.00  ราคาต่ าสุด PN63030686 30/3/2563

285 วัสดุทางการแพทย์ OR               84,744.00          84,744.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

         84,744.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

84,744.00  ราคาต่ าสุด PN63030687 30/3/2563

286 วัสดุทางการแพทย์ OR               82,497.00          82,497.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด          82,497.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 82,497.00  ราคาต่ าสุด PN63030688 30/3/2563
287 วัสดุทางการแพทย์ OR               97,495.19          97,495.19 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอ็นทิฟคิ

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

(ประเทศไทย) จ ากัด
97,495.19  ราคาต่ าสุด PN63030689 31/3/2563

288 วัสดุทางการแพทย์ OR               45,000.00          45,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พเีมดิคอล โปรดักส์ 
จ ากัด

         45,000.00 บ.พเีมดิคอล โปรดักส์ 
จ ากัด

45,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030690 31/3/2563

289 วัสดุทางการแพทย์ OR               50,000.00          50,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

         50,000.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ 
จอหน์สัน (ไทย) จ ากัด

50,000.00  ราคาต่ าสุด PN63030691 31/3/2563

290 วัสดุทางการแพทย์ OR               12,500.00          12,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

         12,500.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

12,500.00  ราคาต่ าสุด PN63030692 31/3/2563

291 วัสดุทางการแพทย์ (หอ้งคลอด) 95,337.00 95,337.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรู สตรองค์ เท
รดด้ิง จ ากัด

95,337.00 บริษทั ทรู สตรองค์ เท
รดด้ิง จ ากัด

95,337.00 ราคาต่ าสุด PF63030159 10/3/2563

292 วัสดุทางการแพทย์ (หอ้งคลอด) 34,668.00 34,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรู สตรองค์ เท
รดด้ิง จ ากัด

34,668.00 บริษทั ทรู สตรองค์ เท
รดด้ิง จ ากัด

34,668.00 ราคาต่ าสุด PF63030161 12/3/2563

293 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรี เมดิคอล จ ากัด 12,000.00 บริษทั พรี เมดิคอล จ ากัด 12,000.00 ราคาต่ าสุด PF63030160 12/3/2563

294 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 200,304.00 200,304.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

200,304.00 บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

200,304.00 ราคาต่ าสุด PF63030166 26/3/2563

295 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 38,819.60 38,819.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

38,819.60 บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

38,819.60 ราคาต่ าสุด PF63030172 30/3/2563

296 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)               96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

96,300.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

96,300.00 ราคาต่ าสุด Pต63030071 09/03/63

297 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)               56,175.00 56,175.00 เฉพาะเจาะจง บ.อควาสตาร์ จ ากัด 56,175.00 บ.อควาสตาร์ จ ากัด 56,175.00 ราคาต่ าสุด Pต63030072 09/03/63
298 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)               11,324.88 11,324.88 เฉพาะเจาะจง บ.แม็กซิม 11,324.88 บ.แม็กซิม 11,324.88 ราคาต่ าสุด Pต63030073 09/03/63
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299 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)               29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน 29,425.00 บ.จอหน์สัน 29,425.00 ราคาต่ าสุด Pต63030074 10/03/63
300 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)               37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟรอนเทียร์ เมดิคอล 37,000.00 บ.ฟรอนเทียร์ เมดิคอล 37,000.00 ราคาต่ าสุด Pต63030075 16/03/63
301 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)               11,324.00 11,324.00 เฉพาะเจาะจง บ.แม็กซิม 11,324.00 บ.แม็กซิม 11,324.00 ราคาต่ าสุด Pต63030076 16/03/63
302 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)               13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด 

(มหาชน)
13,300.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด 

(มหาชน)
13,300.00 ราคาต่ าสุด Pต63030077 16/03/63

303 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)                 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

7,704.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

7,704.00 ราคาต่ าสุด Pต63030078 16/03/63

304 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)                 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 2,800.00 บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 2,800.00 ราคาต่ าสุด Pต63030079 16/03/63
305 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)               18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
18,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
18,000.00 ราคาต่ าสุด Pต63030080 26/03/69

306 กายอุปกรณ์ (เวชกรรมฟืน้ฟู)                 8,762.00 8,762.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออตโต้ บ๊อก เซาท์อีสต์ 8,762.00 บ.ออตโต้ บ๊อก เซาท์อีสต์ 8,762.00 ราคาต่ าสุด Pฟ63030008 03/03/63

307 กายอุปกรณ์ (เวชกรรมฟืน้ฟู)                 9,040.00 9,040.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออตโต้ บ๊อก เซาท์อีสต์ 9,040.00 บ.ออตโต้ บ๊อก เซาท์อีสต์ 9,040.00 ราคาต่ าสุด Pฟ63030009 03/03/63

308 กายอุปกรณ์ (เวชกรรมฟืน้ฟู)               89,250.00 89,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป 89,250.00 บ.เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป 89,250.00 ราคาต่ าสุด Pฟ63030010 03/03/63
309 กายอุปกรณ์ (เวชกรรมฟืน้ฟู)               43,680.00 43,680.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์นแคร์ 43,680.00 บ.โมเดิร์นแคร์ 43,680.00 ราคาต่ าสุด Pฟ63030011 03/03/63
310 กายอุปกรณ์ (เวชกรรมฟืน้ฟู)               58,800.00 58,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออตโต้ บ๊อก เซาท์อีสต์ 58,800.00 บ.ออตโต้ บ๊อก เซาท์อีสต์ 58,800.00 ราคาต่ าสุด Pฟ63030012 12/03/63

311 กายอุปกรณ์ (เวชกรรมฟืน้ฟู)               16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิต้ี เมดิเทค 16,000.00 บ.ยูนิต้ี เมดิเทค 16,000.00 ราคาต่ าสุด Pฟ63030013 12/03/63
312 ทันตกรรม               53,870.00 53,870.00 เฉพาะเจาะจง บ.สายน้ าผ้ึง 53,870.00 บ.สายน้ าผ้ึง 53,870.00 ราคาต่ าสุด QB63030051 04/03/63
313 ทันตกรรม               16,296.10 16,296.10 เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนียร์ 16,296.10 บ.เด็นทาเนียร์ 16,296.10 ราคาต่ าสุด QB63030052 04/03/63
314 ทันตกรรม               47,730.00 47,730.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์เปเรชัน่ 47,730.00 บ.แอคคอร์ด คอร์เปเรชัน่ 47,730.00 ราคาต่ าสุด QB63030053 18/03/63

315 ทันตกรรม               29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส 29,400.00 บ.ไทยก๊อส 29,400.00 ราคาต่ าสุด QB63030054 04/03/63
316 ทันตกรรม                 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไจโก้ อินเตอร์เทครด 3,100.00 บ.ไจโก้ อินเตอร์เทครด 3,100.00 ราคาต่ าสุด QB63030055 04/03/63
317 ทันตกรรม               34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส ดี ทันตเวช 34,200.00 บ.เอส ดี ทันตเวช 34,200.00 ราคาต่ าสุด QB63030056 04/03/63
318 รังสีรักษา (85B)               93,000.00          93,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.บิซ ไลน์ จ ากัด          93,000.00 บ.บิซ ไลน์ จ ากัด          93,000.00 ราคาต่ าสุด PT63030003 3/4/1963
319 วัสดุวิทยาศาสตร์               23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
23,540.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
23,540.00 ราคาต่ าสุด PK63030369 02/03/63

320 วัสดุวิทยาศาสตร์               87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง 
จ ากัด

87,500.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง 
จ ากัด

87,500.00 ราคาต่ าสุด PK63030370 03/03/63

321 วัสดุวิทยาศาสตร์               97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 97,200.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 97,200.00 ราคาต่ าสุด PK63030371 03/03/63
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322 วัสดุวิทยาศาสตร์               18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัส จ ากัด 
(มหาชน)

18,600.00 บ. เทคโนเมดิคัส จ ากัด 
(มหาชน)

18,600.00 ราคาต่ าสุด PK63030372 03/03/63

323 วัสดุวิทยาศาสตร์               69,336.00 69,336.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมด-วัน จ ากัด 69,336.00 บ. เมด-วัน จ ากัด 69,336.00 ราคาต่ าสุด PK63030373 03/03/63
324 วัสดุวิทยาศาสตร์               80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศ

ไทย ) จ ากัด
80,943.36 บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศ

ไทย ) จ ากัด
80,943.36 ราคาต่ าสุด PK63030374 03/03/63

325 วัสดุวิทยาศาสตร์               93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอก
โนสติคส์

93,000.00 หจก. คลีนิคอลไดแอก
โนสติคส์

93,000.00 ราคาต่ าสุด PK63030375 04/03/63

326 วัสดุวิทยาศาสตร์               89,238.00 89,238.00 เฉพาะเจาะจง บ. 101 เมดิแคร์ จ ากัด 89,238.00 บ. 101 เมดิแคร์ จ ากัด 89,238.00 ราคาต่ าสุด PK63030376 04/03/63
327 วัสดุวิทยาศาสตร์               57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
57,780.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
57,780.00 ราคาต่ าสุด PK63030377 04/03/63

328 วัสดุวิทยาศาสตร์               97,263.00 97,263.00 เฉพาะเจาะจง บ. เดนติก้า จ ากัด 97,263.00 บ. เดนติก้า จ ากัด 97,263.00 ราคาต่ าสุด PK63030378 04/03/63
329 วัสดุวิทยาศาสตร์               39,900.00 39,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ ากัด 39,900.00 บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ ากัด 39,900.00 ราคาต่ าสุด PK63030379 04/03/63
330 วัสดุวิทยาศาสตร์               80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ. ไอดีไอ (ประเทศไทย)

 จ ากัด
80,943.36 บ. ไอดีไอ (ประเทศไทย)

 จ ากัด
80,943.36 ราคาต่ าสุด PK63030380 05/03/63

331 วัสดุวิทยาศาสตร์                 6,130.00 6,130.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

6,130.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

6,130.00 ราคาต่ าสุด PK63030381 05/03/63

332 วัสดุวิทยาศาสตร์               37,340.00 37,340.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

37,340.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

37,340.00 ราคาต่ าสุด PK63030382 05/03/63

333 วัสดุวิทยาศาสตร์               83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บ. ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด 83,460.00 บ. ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด 83,460.00 ราคาต่ าสุด PK63030383 05/03/63

334 วัสดุวิทยาศาสตร์               46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ ากัด 46,224.00 บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ ากัด 46,224.00 ราคาต่ าสุด PK63030384 05/03/63
335 วัสดุวิทยาศาสตร์                 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติ

คอล จ ากัด
9,300.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติ

คอล จ ากัด
9,300.00 ราคาต่ าสุด PK63030385 05/03/63

336 วัสดุวิทยาศาสตร์               80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอก
โนสติคส์

80,943.36 หจก. คลีนิคอลไดแอก
โนสติคส์

80,943.36 ราคาต่ าสุด PK63030386 05/03/63

337 วัสดุวิทยาศาสตร์               65,751.51 65,751.51 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย ) จ ากัด

65,751.51 บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย ) จ ากัด

65,751.51 ราคาต่ าสุด PK63030387 09/03/63

338 วัสดุวิทยาศาสตร์               99,750.00 99,750.00 เฉพาะเจาะจง บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ ากัด 99,750.00 บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ ากัด 99,750.00 ราคาต่ าสุด PK63030388 09/03/63
339 วัสดุวิทยาศาสตร์               84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. กรุงเทพ อินเตอร์ 

โปรดักส์ จ ากัด
84,000.00 บ. กรุงเทพ อินเตอร์ 

โปรดักส์ จ ากัด
84,000.00 ราคาต่ าสุด PK63030389 09/03/63

340 วัสดุวิทยาศาสตร์               17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดี ซี เอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

17,976.00 บ. ดี ซี เอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

17,976.00 ราคาต่ าสุด PK63030390 09/03/63

341 วัสดุวิทยาศาสตร์                 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 2,600.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 2,600.00 ราคาต่ าสุด PK63030391 09/03/63
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342 วัสดุวิทยาศาสตร์               98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิทอป จ ากัด 98,868.00 บ. เมดิทอป จ ากัด 98,868.00 ราคาต่ าสุด PK63030392 09/03/63
343 วัสดุวิทยาศาสตร์               85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินโดเมด (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
85,600.00 บ.อินโดเมด (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
85,600.00 ราคาต่ าสุด PK63030393 09/03/63

344 วัสดุวิทยาศาสตร์               97,700.00 97,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ เมด จ ากัด 97,700.00 บ.พาวเวอร์ เมด จ ากัด 97,700.00 ราคาต่ าสุด PK63030394 09/03/63
345 วัสดุวิทยาศาสตร์               31,745.00 31,745.00 เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ เมด จ ากัด 31,745.00 บ.พาวเวอร์ เมด จ ากัด 31,745.00 ราคาต่ าสุด PK63030395 09/03/63
346 วัสดุวิทยาศาสตร์               94,920.00 94,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิโนวา จ ากัด 94,920.00 บ.เมดดิโนวา จ ากัด 94,920.00 ราคาต่ าสุด PK63030396 09/03/63
347 วัสดุวิทยาศาสตร์               11,908.00 11,908.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ด

วานซ์ จ ากัด
11,908.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ด

วานซ์ จ ากัด
11,908.00 ราคาต่ าสุด PK63030397 09/03/63

348 วัสดุวิทยาศาสตร์               80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง 
จ ากัด

80,943.36 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง 
จ ากัด

80,943.36 ราคาต่ าสุด PK63030398 09/03/63

349 วัสดุวิทยาศาสตร์               93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. COMMERCIAI 
SCIENCE CO

93,000.00 บ. COMMERCIAI 
SCIENCE CO

93,000.00 ราคาต่ าสุด PK63030399 09/03/63

350 วัสดุวิทยาศาสตร์               95,200.00 95,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

95,200.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

95,200.00 ราคาต่ าสุด PK63030400 09/03/63

351 วัสดุวิทยาศาสตร์               80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. คลีนิคอลไดแอก
โนสติคส์

80,892.00  หจก. คลีนิคอลไดแอก
โนสติคส์

80,892.00 ราคาต่ าสุด PK63030401 09/03/63

352 วัสดุวิทยาศาสตร์               86,028.00 86,028.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

86,028.00 บ.ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

86,028.00 ราคาต่ าสุด PK63030402 10/03/63

353 วัสดุวิทยาศาสตร์               98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

98,868.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

98,868.00 ราคาต่ าสุด PK63030403 10/03/63

354 วัสดุวิทยาศาสตร์               91,485.00 91,485.00 เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

91,485.00 บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

91,485.00 ราคาต่ าสุด PK63030404 10/03/63

355 วัสดุวิทยาศาสตร์               85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดนติก้า จ ากัด 85,600.00 บ.เดนติก้า จ ากัด 85,600.00 ราคาต่ าสุด PK63030405 10/03/63
356 วัสดุวิทยาศาสตร์               87,500.00 87,500.00 e-bidding บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 87,500.00 บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 87,500.00 ราคาต่ าสุด PK63030406 10/03/63
357 วัสดุวิทยาศาสตร์               21,800.00 21,800.00 e-bidding บ.เมดดิโนวา จ ากัด 21,800.00 บ.เมดดิโนวา จ ากัด 21,800.00 ราคาต่ าสุด PK63030407 10/03/63
358 วัสดุวิทยาศาสตร์               80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 80,892.00 บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 80,892.00 ราคาต่ าสุด PK63030408 10/03/63

359 วัสดุวิทยาศาสตร์               90,479.20 90,479.20 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอก
โนสติคส์

90,479.20 หจก. คลีนิคอลไดแอก
โนสติคส์

90,479.20 ราคาต่ าสุด PK63030409 10/03/63

360 วัสดุวิทยาศาสตร์               88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

88,275.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

88,275.00 ราคาต่ าสุด PK63030410 11/03/63

361 วัสดุวิทยาศาสตร์               98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บ. 101 เมดิแคร์ จ ากัด 98,226.00 บ. 101 เมดิแคร์ จ ากัด 98,226.00 ราคาต่ าสุด PK63030411 11/03/63
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362 วัสดุวิทยาศาสตร์               82,500.00 82,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

82,500.00 บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

82,500.00 ราคาต่ าสุด PK63030412 11/03/63

363 วัสดุวิทยาศาสตร์               79,822.00 79,822.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

79,822.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

79,822.00 ราคาต่ าสุด PK63030413 11/03/63

364 วัสดุวิทยาศาสตร์               72,478.00 72,478.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

72,478.00 บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

72,478.00 ราคาต่ าสุด PK63030414 11/03/63

365 วัสดุวิทยาศาสตร์               67,990.00 67,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากัด 67,990.00 บ.เมดิทอป จ ากัด 67,990.00 ราคาต่ าสุด PK63030415 11/03/63
366 วัสดุวิทยาศาสตร์               18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล ซายน์ 

เซอร์วิส จ ากัด
18,000.00 บ.เมดิคอล ซายน์ 

เซอร์วิส จ ากัด
18,000.00 ราคาต่ าสุด PK63030416 11/03/63

367 วัสดุวิทยาศาสตร์               21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปร
ดักส์ จ ากัด

21,400.00 บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปร
ดักส์ จ ากัด

21,400.00 ราคาต่ าสุด PK63030417 11/03/63

368 วัสดุวิทยาศาสตร์               29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์
 จ ากัด

29,425.00 บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์
 จ ากัด

29,425.00 ราคาต่ าสุด PK63030418 11/03/63

369 วัสดุวิทยาศาสตร์               90,479.00 90,479.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

90,479.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

90,479.00 ราคาต่ าสุด PK63030419 11/03/63

370 วัสดุวิทยาศาสตร์               80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ก็ด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

80,943.36 บ.ก็ด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

80,943.36 ราคาต่ าสุด PK63030420 11/03/63

371 วัสดุวิทยาศาสตร์               98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิโนวา จ ากัด 98,226.00 บ.เมดดิโนวา จ ากัด 98,226.00 ราคาต่ าสุด PK63030421 11/03/63
372 วัสดุวิทยาศาสตร์                 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
9,300.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
9,300.00 ราคาต่ าสุด PK63030422 12/03/63

373 วัสดุวิทยาศาสตร์               87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 87,500.00 บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 87,500.00 ราคาต่ าสุด PK63030423 12/03/63
374 วัสดุวิทยาศาสตร์               89,238.00 89,238.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอก

โนสติคส์
89,238.00 หจก. คลีนิคอลไดแอก

โนสติคส์
89,238.00 ราคาต่ าสุด PK63030424 12/03/63

375 วัสดุวิทยาศาสตร์                 9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง 
จ ากัด

9,450.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง 
จ ากัด

9,450.00 ราคาต่ าสุด PK63030425 13/03/63

376 วัสดุวิทยาศาสตร์               13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. 101 เมดิแคร์ จ ากัด 13,600.00 บ. 101 เมดิแคร์ จ ากัด 13,600.00 ราคาต่ าสุด PK63030426 13/03/63
377 วัสดุวิทยาศาสตร์                 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอก

โนสติคส์
2,500.00 หจก. คลีนิคอลไดแอก

โนสติคส์
2,500.00 ราคาต่ าสุด PK63030427 13/03/63

378 วัสดุวิทยาศาสตร์               96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

96,300.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

96,300.00 ราคาต่ าสุด PK63030428 13/03/63

379 วัสดุวิทยาศาสตร์               74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยสก็อต จ ากัด 74,900.00 บ.ไทยสก็อต จ ากัด 74,900.00 ราคาต่ าสุด PK63030429 13/03/63
380 วัสดุวิทยาศาสตร์                 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอฟฟเินเท็ค จ ากัด 9,095.00 บ.แอฟฟเินเท็ค จ ากัด 9,095.00 ราคาต่ าสุด PK63030430 13/03/63
381 วัสดุวิทยาศาสตร์               13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 13,910.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 13,910.00 ราคาต่ าสุด PK63030431 13/03/63
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382 วัสดุวิทยาศาสตร์               53,767.50 53,767.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

53,767.50 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

53,767.50 ราคาต่ าสุด PK63030432 13/03/63

383 วัสดุวิทยาศาสตร์                 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

3,103.00 บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

3,103.00 ราคาต่ าสุด PK63030433 13/03/63

384 วัสดุวิทยาศาสตร์               58,900.00 58,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 58,900.00 บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 58,900.00 ราคาต่ าสุด PK63030434 13/03/63
385 วัสดุวิทยาศาสตร์                 3,124.40 3,124.40 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 3,124.40 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 3,124.40 ราคาต่ าสุด PK63030435 16/03/63
386 วัสดุวิทยาศาสตร์               26,803.50 26,803.50 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอก

โนสติคส์
26,803.50 หจก. คลีนิคอลไดแอก

โนสติคส์
26,803.50 ราคาต่ าสุด PK63030436 16/03/63

387 วัสดุวิทยาศาสตร์               80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 80,943.36 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 80,943.36 ราคาต่ าสุด PK63030437 16/03/63
388 วัสดุวิทยาศาสตร์                 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
6,000.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
6,000.00 ราคาต่ าสุด PK63030438 16/03/63

389 วัสดุวิทยาศาสตร์               94,920.00 94,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

94,920.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

94,920.00 ราคาต่ าสุด PK63030439 16/03/63

390 วัสดุวิทยาศาสตร์               98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

98,226.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

98,226.00 ราคาต่ าสุด PK63030440 16/03/63

391 วัสดุวิทยาศาสตร์               68,700.00 68,700.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง 
จ ากัด

68,700.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง 
จ ากัด

68,700.00 ราคาต่ าสุด PK63030441 16/03/63

392 วัสดุวิทยาศาสตร์               32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

32,100.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

32,100.00 ราคาต่ าสุด PK63030442 17/03/63

393 วัสดุวิทยาศาสตร์               15,850.00 15,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์
 จ ากัด

15,850.00 บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์
 จ ากัด

15,850.00 ราคาต่ าสุด PK63030443 18/03/63

394 วัสดุวิทยาศาสตร์               97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์เทด เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด

97,500.00 บ.เวิลด์เทด เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด

97,500.00 ราคาต่ าสุด PK63030444 18/03/63

395 วัสดุวิทยาศาสตร์                 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอก
โนสติคส์

9,500.00 หจก. คลีนิคอลไดแอก
โนสติคส์

9,500.00 ราคาต่ าสุด PK63030445 18/03/63

396 วัสดุวิทยาศาสตร์                 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไฮเมดิคอล จ ากัด 3,531.00 บ.ไฮเมดิคอล จ ากัด 3,531.00 ราคาต่ าสุด PK63030446 18/03/63
397 วัสดุวิทยาศาสตร์               77,500.00 77,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล ซายน์ 

เซอร์วิส จ ากัด
77,500.00 บ.เมดิคอล ซายน์ 

เซอร์วิส จ ากัด
77,500.00 ราคาต่ าสุด PK63030447 18/03/63

398 วัสดุวิทยาศาสตร์               78,676.00 78,676.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

78,676.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

78,676.00 ราคาต่ าสุด PK63030448 18/03/63

399 วัสดุวิทยาศาสตร์               94,920.00 94,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอก
โนสติคส์

94,920.00 หจก. คลีนิคอลไดแอก
โนสติคส์

94,920.00 ราคาต่ าสุด PK63030449 18/03/63



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

400 วัสดุวิทยาศาสตร์               87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล ซายน์ 
เซอร์วิส จ ากัด

87,500.00 บ.เมดิคอล ซายน์ 
เซอร์วิส จ ากัด

87,500.00 ราคาต่ าสุด PK63030450 18/03/63

401 วัสดุวิทยาศาสตร์               97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง 
จ ากัด

97,200.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง 
จ ากัด

97,200.00 ราคาต่ าสุด PK63030451 18/03/63

402 วัสดุวิทยาศาสตร์               93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง 
จ ากัด

93,000.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง 
จ ากัด

93,000.00 ราคาต่ าสุด PK63030452 18/03/63

403 วัสดุวิทยาศาสตร์               93,084.11 93,084.11 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 93,084.11 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 93,084.11 ราคาต่ าสุด PK63030453 19/03/63
404 วัสดุวิทยาศาสตร์               95,200.00 95,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอก

โนสติคส์
95,200.00 หจก. คลีนิคอลไดแอก

โนสติคส์
95,200.00 ราคาต่ าสุด PK63030454 19/03/63

405 วัสดุวิทยาศาสตร์               80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

80,943.36 บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

80,943.36 ราคาต่ าสุด PK63030455 25/03/63

406 วัสดุวิทยาศาสตร์               85,065.00 85,065.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

85,065.00 บ.ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

85,065.00 ราคาต่ าสุด PK63030456 25/03/63

407 วัสดุวิทยาศาสตร์               49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

49,000.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

49,000.00 ราคาต่ าสุด PK63030457 25/03/63

408 วัสดุวิทยาศาสตร์               26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิทอป จ ากัด 26,750.00 บ.เมดดิทอป จ ากัด 26,750.00 ราคาต่ าสุด PK63030458 25/03/63
409 วัสดุวิทยาศาสตร์               43,450.00 43,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.ควอริฟาย จ ากัด 43,450.00 บ.ควอริฟาย จ ากัด 43,450.00 ราคาต่ าสุด PK63030459 25/03/63
410 วัสดุวิทยาศาสตร์               79,800.00 79,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์

 จ ากัด
79,800.00 บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์

 จ ากัด
79,800.00 ราคาต่ าสุด PK63030460 25/03/63

411 วัสดุวิทยาศาสตร์               74,044.00 74,044.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

74,044.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

74,044.00 ราคาต่ าสุด PK63030461 25/03/63

412 วัสดุวิทยาศาสตร์               80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีไอ (ประเทศไทย )
 จ ากัด

80,892.00 บ.ไอดีไอ (ประเทศไทย )
 จ ากัด

80,892.00 ราคาต่ าสุด PK63030462 25/03/63

413 วัสดุวิทยาศาสตร์               90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด-วัน จ ากัด 90,000.00 บ.เมด-วัน จ ากัด 90,000.00 ราคาต่ าสุด PK63030463 25/03/63
414 วัสดุวิทยาศาสตร์               85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติ

คอล จ ากัด
85,600.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติ

คอล จ ากัด
85,600.00 ราคาต่ าสุด PK63030464 25/03/63

415 วัสดุวิทยาศาสตร์               94,920.00 94,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

94,920.00 บ.ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากัด

94,920.00 ราคาต่ าสุด PK63030465 25/03/63

416 วัสดุวิทยาศาสตร์                 8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ เมด จ ากัด 8,550.00 บ.พาวเวอร์ เมด จ ากัด 8,550.00 ราคาต่ าสุด PK63030466 25/03/63
417 วัสดุวิทยาศาสตร์               59,950.00 59,950.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง 

จ ากัด
59,950.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง 

จ ากัด
59,950.00 ราคาต่ าสุด PK63030467 25/03/63

418 วัสดุวิทยาศาสตร์               96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ควอริฟาย จ ากัด 96,300.00 บ.ควอริฟาย จ ากัด 96,300.00 ราคาต่ าสุด PK63030468 25/03/63



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
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หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

419 วัสดุวิทยาศาสตร์               85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

85,600.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

85,600.00 ราคาต่ าสุด PK63030469 26/03/63

420 วัสดุวิทยาศาสตร์               68,480.00 68,480.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด-วัน จ ากัด 68,480.00 บ.เมด-วัน จ ากัด 68,480.00 ราคาต่ าสุด PK63030470 26/03/63
421 วัสดุวิทยาศาสตร์               62,274.00 62,274.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไฮเมดิคอล จ ากัด 62,274.00 บ.ไฮเมดิคอล จ ากัด 62,274.00 ราคาต่ าสุด PK63030471 26/03/63
422 วัสดุวิทยาศาสตร์               99,750.00 99,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากัด 99,750.00 บ.เมดิทอป จ ากัด 99,750.00 ราคาต่ าสุด PK63030472 26/03/63
423 วัสดุวิทยาศาสตร์               79,180.00 79,180.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
79,180.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
79,180.00 ราคาต่ าสุด PK63030473 26/03/63

424 วัสดุวิทยาศาสตร์               41,780.00 41,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปร
ดักส์ จ ากัด

41,780.00 บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปร
ดักส์ จ ากัด

41,780.00 ราคาต่ าสุด PK63030474 26/03/63

425 วัสดุวิทยาศาสตร์               63,986.00 63,986.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 63,986.00 บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 63,986.00 ราคาต่ าสุด PK63030475 26/03/63
426 วัสดุวิทยาศาสตร์               60,776.00 60,776.00 เฉพาะเจาะจง บ.ควอริฟาย จ ากัด 60,776.00 บ.ควอริฟาย จ ากัด 60,776.00 ราคาต่ าสุด PK63030476 26/03/63
427 วัสดุวิทยาศาสตร์                 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติ

คอล จ ากัด
4,800.00 บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติ

คอล จ ากัด
4,800.00 ราคาต่ าสุด PK63030477 26/03/63

428 วัสดุวิทยาศาสตร์               22,300.00 22,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 22,300.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 22,300.00 ราคาต่ าสุด PK63030478 30/03/63
429 วัสดุวิทยาศาสตร์               57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 57,600.00 บ.อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 57,600.00 ราคาต่ าสุด PK63030479 30/03/63
430 วัสดุวิทยาศาสตร์               80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ด

วานซ์ จ ากัด
80,943.36 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ด

วานซ์ จ ากัด
80,943.36 ราคาต่ าสุด PK63030480 30/03/63

431 วัสดุวิทยาศาสตร์               94,800.00 94,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์
 จ ากัด

94,800.00 บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์
 จ ากัด

94,800.00 ราคาต่ าสุด PK63030481 30/03/63

432 วัสดุวิทยาศาสตร์               96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

96,300.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

96,300.00 ราคาต่ าสุด PK63030482 30/03/63

433 วัสดุวิทยาศาสตร์               42,693.00 42,693.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินโดเมด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

42,693.00 บ.อินโดเมด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

42,693.00 ราคาต่ าสุด PK63030483 30/03/63

434 วัสดุวิทยาศาสตร์               10,570.00 10,570.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอฟฟเินเท็ค จ ากัด 10,570.00 บ.แอฟฟเินเท็ค จ ากัด 10,570.00 ราคาต่ าสุด PK63030484 30/03/63
435 วัสดุวิทยาศาสตร์               96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติ

คอล จ ากัด
96,300.00 บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติ

คอล จ ากัด
96,300.00 ราคาต่ าสุด PK63030485 30/03/63

436 วัสดุวิทยาศาสตร์               87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล ซายน์ 
เซอร์วิส จ ากัด

87,500.00 บ.เมดิคอล ซายน์ 
เซอร์วิส จ ากัด

87,500.00 ราคาต่ าสุด PK63030486 30/03/63

437 วัสดุวิทยาศาสตร์               40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด-วัน จ ากัด 40,500.00 บ.เมด-วัน จ ากัด 40,500.00 ราคาต่ าสุด PK63030487 30/03/63
438 วัสดุวิทยาศาสตร์               95,600.00 95,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง 

จ ากัด
95,600.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง 

จ ากัด
95,600.00 ราคาต่ าสุด PK6303488 30/03/63

439 วัสดุวิทยาศาสตร์               85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 85,600.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 85,600.00 ราคาต่ าสุด PK63030493 31/03/63



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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440 วัสดุวิทยาศาสตร์               80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปร
ดักส์ จ ากัด

80,943.36 บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปร
ดักส์ จ ากัด

80,943.36 ราคาต่ าสุด PK63030494 31/03/63

441 วัสดุส านักงาน                 9,500.00            9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2            9,500.00 ร้านถาวรกิจ 2            9,500.00 ราคาต่ าสุด PO6303113  5/03/2563
442 วัสดุส านักงาน                 3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2            3,000.00 ร้านถาวรกิจ 2            3,000.00 ราคาต่ าสุด PO6303114  5/03/2563
443 วัสดุส านักงาน              122,000.00        122,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตมี อินเตอร์พ

ร้ินฯ
       122,000.00 บริษทั โตมี อินเตอร์พ

ร้ินฯ
       120,000.00 ราคาต่ าสุด 49/2563 6/3/2563

444 วัสดุส านักงาน                    220.00              220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2              220.00 ร้านถาวรกิจ 2              220.00 ราคาต่ าสุด PO6303115  9/03/2563
445 วัสดุส านักงาน                    500.00              500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น

เตอร์
             500.00 ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น

เตอร์
             500.00 ราคาต่ าสุด PO6303117  9/03/2563

446 วัสดุส านักงาน                 3,600.00            3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

           3,600.00 ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

           3,600.00 ราคาต่ าสุด PO6303118  9/03/2563

447 วัสดุส านักงาน                    470.00              470.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

             470.00 ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

             470.00 ราคาต่ าสุด PO6303119  9/03/2563

448 วัสดุส านักงาน                    300.00              300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

             300.00 ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

             300.00 ราคาต่ าสุด PO6303120  9/03/2563

449 วัสดุส านักงาน                    680.00              680.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

             680.00 ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

             680.00 ราคาต่ าสุด PO6303121  9/03/2563

450 วัสดุส านักงาน                 1,240.00            1,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

           1,240.00 ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

           1,240.00 ราคาต่ าสุด PO6303122  9/03/2563

451 วัสดุส านักงาน                 1,600.00            1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

           1,600.00 ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

           1,600.00 ราคาต่ าสุด PO6303123  9/03/2563

452 วัสดุส านักงาน                 1,140.00            1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

           1,140.00 ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

           1,140.00 ราคาต่ าสุด PO6303124  9/03/2563

453 วัสดุส านักงาน                 3,120.00            3,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

           3,120.00 ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

           3,120.00 ราคาต่ าสุด PO6303125  9/03/2563

454 วัสดุส านักงาน                 1,820.00            1,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

           1,820.00 ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

           1,820.00 ราคาต่ าสุด PO6303126  9/03/2563

455 วัสดุส านักงาน                 3,910.00            3,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

           3,910.00 ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

           3,910.00 ราคาต่ าสุด PO6303127  9/03/2563

456 วัสดุส านักงาน              177,000.00        177,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตมี อินเตอร์พ
ร้ินฯ

       177,000.00 บริษทั โตมี อินเตอร์พ
ร้ินฯ

       177,000.00 ราคาต่ าสุด 61/2563  19/03/2563

457 วัสดุส านักงาน               18,400.00          18,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรศีล          18,400.00 หจก.อักษรศีล          18,400.00 ราคาต่ าสุด PO6303130  26/03/2563
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458 วัสดุส านักงาน               12,000.00          12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

         12,000.00 ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น
เตอร์

         12,000.00 ราคาต่ าสุด PO6303132  27/03/2563

459 วัสดุส านักงาน                 1,300.00            1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2            1,300.00 ร้านถาวรกิจ 2            1,300.00 ราคาต่ าสุด PO6303133  27/03/2563
460 วัสดุส านักงาน                 1,600.00            1,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรศีล            1,600.00 หจก.อักษรศีล            1,600.00 ราคาต่ าสุด PO6303134  27/03/2563
461 วัสดุส านักงาน                 2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรศีล            2,500.00 หจก.อักษรศีล            2,500.00 ราคาต่ าสุด PO6303135  27/03/2563
462 วัสดุส านักงาน                 5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น

เตอร์
           5,000.00 ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปีเ้ซ็น

เตอร์
           5,000.00 ราคาต่ าสุด PO6303136  31/03/2563

463 วัสดุงานบ้านฯ                    250.00              250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง              250.00 ร้าน เฮง เฮง เฮง              250.00 ราคาต่ าสุด P36303098  16/03/2563
464 วัสดุงานบ้านฯ                 7,800.00            7,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง            7,800.00 ร้าน เฮง เฮง เฮง            7,800.00 ราคาต่ าสุด P36303099  16/03/2563
465 วัสดุงานบ้านฯ                 5,700.00            5,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปี้            5,700.00 ร้าน เอ.เอส.ก๊อปปี้            5,700.00 ราคาต่ าสุด P36303100  16/03/2563
466 วัสดุงานบ้านฯ                 8,850.00            8,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพิม่ทรัพย์พลาสติก            8,850.00 ร้าน เพิม่ทรัพย์พลาสติก            8,850.00 ราคาต่ าสุด P36303101  16/03/2563
467 วัสดุงานบ้านฯ               12,000.00          12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เป๋าดีไซน์          12,000.00 ร้าน เป๋าดีไซน์          12,000.00 ราคาต่ าสุด P36303102  16/03/2563
468 วัสดุงานบ้านฯ                    950.00              950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็มสแควร์ซัพพลาย              950.00 ร้าน เอ็มสแควร์ซัพพลาย              950.00 ราคาต่ าสุด P36303103  16/03/2563

469 วัสดุงานบ้านฯ               26,000.00          26,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.ซี ซัพพลาย          26,000.00 ร้าน เอ็น.ซี ซัพพลาย          26,000.00 ราคาต่ าสุด P36303104  16/03/2563
470 วัสดุงานบ้านฯ               13,214.92          13,214.92 เฉพาะเจาะจง หจก.ม่านดีบ้านสวย          13,214.92 หจก.ม่านดีบ้านสวย          13,214.92 ราคาต่ าสุด P36303105  16/03/2563
471 วัสดุงานบ้านฯ               78,750.00          78,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง          78,750.00 ร้าน เฮง เฮง เฮง          78,750.00 ราคาต่ าสุด P36303109  23/03/2563
472 วัสดุงานบ้านฯ               19,000.00          19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง          19,000.00 ร้าน เฮง เฮง เฮง          19,000.00 ราคาต่ าสุด P36303110  23/03/2563
473 วัสดุงานบ้านฯ                 9,600.00            9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพิม่ทรัพย์พลาสติก            9,600.00 ร้าน เพิม่ทรัพย์พลาสติก            9,600.00 ราคาต่ าสุด P36303112  27/03/2563
474 วัสดุงานบ้านฯ                    750.00              750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง              750.00 ร้าน เฮง เฮง เฮง              750.00 ราคาต่ าสุด P36303113  27/03/2563
475 วัสดุงานบ้านฯ                 2,086.50            2,086.50 เฉพาะเจาะจง หจก.กุนที            2,086.50 หจก.กุนที            2,086.50 ราคาต่ าสุด P36303114  27/03/2563
476 วัสดุงานบ้านฯ                    700.00              700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พฒันาการช่าง              700.00 ร้าน พฒันาการช่าง              700.00 ราคาต่ าสุด P36303115  27/03/2563
477 วัสดุงานบ้านฯ               13,000.50          13,000.50 เฉพาะเจาะจง บ.เค.วาย          13,000.50 บ.เค.วาย          13,000.50 ราคาต่ าสุด P36303116  27/03/2563
478 วัสดุงานบ้านฯ                    990.00              990.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กิตติศักด์ิ

เฟอร์นิเจอร์
             990.00 ร้าน กิตติศักด์ิ

เฟอร์นิเจอร์
             990.00 ราคาต่ าสุด P36303117  30/03/2563

479 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)               11,370.00          11,370.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์          11,370.00 บ.คอมพาสซอฟท์          11,370.00 ราคาต่ าสุด P763030028  05/03/2563
480 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)                 4,300.00            4,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงคอมพวิเตอร์            4,300.00 บ.จอมบึงคอมพวิเตอร์            4,300.00 ราคาต่ าสุด P763030029  16/03/2563
481 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)               18,000.00          18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงคอมพวิเตอร์          18,000.00 บ.จอมบึงคอมพวิเตอร์          18,000.00 ราคาต่ าสุด P763030030  16/03/2563
482 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)               10,320.00          10,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงคอมพวิเตอร์          10,320.00 บ.จอมบึงคอมพวิเตอร์          10,320.00 ราคาต่ าสุด P763030031  16/03/2563
483 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)                 9,240.00            9,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส            9,240.00 หจก.บีเฟร์ิส            9,240.00 ราคาต่ าสุด P763030032  18/03/2563
484 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหล่)                 2,400.00            2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส            2,400.00 หจก.บีเฟร์ิส            2,400.00 ราคาต่ าสุด P763030011  06/03/2563
485 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหล่)               34,660.00          34,660.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์          34,660.00 บ.คอมพาสซอฟท์          34,660.00 ราคาต่ าสุด P763030012  16/03/2563
486 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหล่)                 6,780.00            6,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส            6,780.00 หจก.บีเฟร์ิส            6,780.00 ราคาต่ าสุด P763030016  30/03/2563
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487 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหล่)                 2,400.00            2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีพ.ีวาย เอ็นเตอร์
ไพรส์

           2,400.00 บ.พ.ีพ.ีวาย เอ็นเตอร์
ไพรส์

           2,400.00 ราคาต่ าสุด P763030017  30/03/2563

488 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย                 4,655.00            4,655.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุนันทา            4,655.00 ร้านสุนันทา            4,655.00 ราคาต่ าสุด P66303004  05/03/2563
489 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย               26,880.00          26,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชินวัฒนา          26,880.00 ร้านชินวัฒนา          26,880.00 ราคาต่ าสุด P66303005  16/03/2563
490 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย                 3,675.00            3,675.00 เฉพาะเจาะจง บ.ร่มพกิุล ซัพพลาย            3,675.00 บ.ร่มพกิุล ซัพพลาย            3,675.00 ราคาต่ าสุด P66303006  16/03/2563
491 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย               76,800.00          76,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ร่มพกิุล ซัพพลาย          76,800.00 บ.ร่มพกิุล ซัพพลาย          76,800.00 ราคาต่ าสุด P66303007  27/03/2563
492 วัสดุแผนไทย               67,200.00          67,200.00 เฉพาะเจาะจง นางรจนา ยันต์เจริญ          67,200.00 นางรจนา ยันต์เจริญ          67,200.00 ราคาต่ าสุด Pท6303010  16/03/2562
493 วัสดุแผนไทย               33,000.00          33,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวชพงศ์โอสถ          33,000.00 บ.เวชพงศ์โอสถ          33,000.00 ราคาต่ าสุด Pท6303011  27/03/2563
494 วัสดุส านักงาน               69,650.00          69,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตมี          69,650.00 บ.โตมี          69,650.00 ราคาต่ าสุด PO6303128 18/3/2563
495 วัสดุส านักงาน               20,865.00          20,865.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ เอส ก๊อปปีเ้ซ็น

เตอร์
         20,865.00 ร้านเอ เอส ก๊อปปีเ้ซ็น

เตอร์
         20,865.00 ราคาต่ าสุด PO6303129 18/3/2563

496 วัสดุส านักงาน               49,430.00          49,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกิจ 2          49,430.00 ร้านถาวรกิจ 2          49,430.00 ราคาต่ าสุด PO6303137 31/3/2563
497 วัสดุส านักงาน               54,600.00          54,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์น          54,600.00 บ.โมเดอร์น          54,600.00 ราคาต่ าสุด PO6303138 31/3/2563
498 วัสดุงานบ้านงานครัว               84,535.00          84,535.00 เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค          84,535.00 บ.แบล็ค แบค แพค          84,535.00 ราคาต่ าสุด P36303118 31/3/2563
499 วัสดุงานบ้านงานครัว               32,220.00          32,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง          32,220.00 ร้าน เฮง เฮง เฮง          32,220.00 ราคาต่ าสุด P36303119 31/3/2563
500 วัสดุงานบ้านงานครัว                 9,501.60            9,501.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์            9,501.00 ร้านทวีวัฒน์            9,501.00 ราคาต่ าสุด P36303120 31/3/2563
501 วัสดุงานบ้านงานครัว                 8,800.00            8,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง            8,800.00 ร้าน เฮง เฮง เฮง            8,800.00 ราคาต่ าสุด P36303121 31/3/2563
502 วัสดุงานบ้านงานครัว               20,000.00          20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สกายเมดไลน์          20,000.00 หจก.สกายเมดไลน์          20,000.00 ราคาต่ าสุด P36303122 31/3/2563
503 วัสดุงานบ้านงานครัว               30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแต้ เซ่ง ฮง          30,000.00 ร้านแต้ เซ่ง ฮง          30,000.00 ราคาต่ าสุด P36303123 31/3/2563
504 วัสดุงานบ้านงานครัว               15,720.00          15,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง          15,720.00 ร้าน เฮง เฮง เฮง          15,720.00 ราคาต่ าสุด P36303124 31/3/2563
505 วัสดุคอมพวิเตอร์               18,200.00          18,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์          18,200.00 หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์          18,200.00 ราคาต่ าสุด P76303013 18/3/2563

506 วัสดุคอมพวิเตอร์                 9,240.00            9,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์            9,240.00 หจก.บีเฟร์ิส คอมพวิเตอร์            9,240.00 ราคาต่ าสุด P763030032 18/3/2563

507 วัสดุก่อสร้าง                    49,456              49,456 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่              49,456 หลักเพชรคอนสตรัคชัน่              49,456 ราคาต่ าสุด PA63030084 9/03/2563
508 วัสดุก่อสร้าง                    12,792              12,792 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี              12,792 ต.พฒันาการราชบุรี              12,792 ราคาต่ าสุด PA63030085 9/03/2563
509 วัสดุก่อสร้าง                     6,730                6,730 เฉพาะเจาะจง สกลชัย                6,730 สกลชัย                6,730 ราคาต่ าสุด PA63030086 9/03/2563
510 วัสดุก่อสร้าง                        811                   811 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี                   811 ต.พฒันาการราชบุรี                   811 ราคาต่ าสุด PA63030087 9/03/2563
511 วัสดุก่อสร้าง                    10,966              10,966 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง              10,966 ร้านปิยพรก่อสร้าง              10,966 ราคาต่ าสุด PA63030088 9/03/2563
512 วัสดุก่อสร้าง                    14,690              14,690 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง              14,690 ร้านปิยพรก่อสร้าง              14,690 ราคาต่ าสุด PA63030089 11/03/2563
513 วัสดุก่อสร้าง                    64,770              64,770 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่              64,770 หลักเพชรคอนสตรัคชัน่              64,770 ราคาต่ าสุด PA63030090 11/03/2563
514 วัสดุก่อสร้าง                    57,515              57,515 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่              57,515 หลักเพชรคอนสตรัคชัน่              57,515 ราคาต่ าสุด PA63030091 11/03/2563
515 วัสดุก่อสร้าง                    68,550              68,550 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่              68,550 หลักเพชรคอนสตรัคชัน่              68,550 ราคาต่ าสุด PA63030092 12/3/2563
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516 วัสดุก่อสร้าง                        780                   780 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี                   780 ต.พฒันาการราชบุรี                   780 ราคาต่ าสุด PA63030093 12/3/2563
517 วัสดุก่อสร้าง                    11,190              11,190 เฉพาะเจาะจง สกลชัย              11,190 สกลชัย              11,190 ราคาต่ าสุด PA63030094 12/3/2563
518 วัสดุก่อสร้าง                     1,000                1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง                1,000 ร้านปิยพรก่อสร้าง                1,000 ราคาต่ าสุด PA63030095 12/3/2563
519 วัสดุก่อสร้าง                    28,800              28,800 เฉพาะเจาะจง ณรงค์ศักด์ิครุภณัฑ์              28,800 ณรงค์ศักด์ิครุภณัฑ์              28,800 ราคาต่ าสุด PA63030096 23/3/2563
520 วัสดุก่อสร้าง                    64,544              64,544 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง              64,544 ร้านปิยพรก่อสร้าง              64,544 ราคาต่ าสุด PA63030097 23/3/2563
521 วัสดุก่อสร้าง                        840                   840 เฉพาะเจาะจง สกลชัย                   840 สกลชัย                   840 ราคาต่ าสุด PA63030098 27/3/2563
522 วัสดุก่อสร้าง                     3,750                3,750 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง                3,750 ร้านปิยพรก่อสร้าง                3,750 ราคาต่ าสุด PA63030099 27/3/2563
523 วัสดุก่อสร้าง                     3,480                3,480 เฉพาะเจาะจง พนิิจย์                3,480 พนิิจย์                3,480 ราคาต่ าสุด PA63030100 27/3/2563
524 วัสดุก่อสร้าง                     7,800                7,800 เฉพาะเจาะจง กุนทีกระเบือ้งและ

สุขภณัฑ์
               7,800 กุนทีกระเบือ้งและ

สุขภณัฑ์
               7,800 ราคาต่ าสุด PA63030101 27/3/2563

525 วัสดุก่อสร้าง                    10,047              10,047 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี              10,047 ต.พฒันาการราชบุรี              10,047 ราคาต่ าสุด PA63030102 27/3/2563
526 วัสดุก่อสร้าง                    16,800              16,800 เฉพาะเจาะจง ที ที เอสพเีทรดด้ิงจ ากัด              16,800 ที ที เอสพเีทรดด้ิงจ ากัด              16,800 ราคาต่ าสุด PA63030103 27/3/2563
527 วัสดุก่อสร้าง                    46,800              46,800 เฉพาะเจาะจง ที ที เอสพเีทรดด้ิงจ ากัด              46,800 ที ที เอสพเีทรดด้ิงจ ากัด              46,800 ราคาต่ าสุด PA63030104 27/3/2563
528 วัสดุก่อสร้าง                     5,089                5,089 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง                5,089 ร้านปิยพรก่อสร้าง                5,089 ราคาต่ าสุด PA63030105 30/3/2563
529 วัสดุไฟฟา้               23,754.00          23,754.00 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์          23,754.00 ทวีวัฒน์          23,754.00 ราคาต่ าสุด P963030066 4/03/2563
530 วัสดุไฟฟา้               18,214.00          18,214.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง          18,214.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง          18,214.00 ราคาต่ าสุด P963030067 4/03/2563
531 วัสดุไฟฟา้               16,391.00          16,391.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง          16,391.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง          16,391.00 ราคาต่ าสุด P963030084 9/03/2563
532 วัสดุไฟฟา้                    941.60              941.60 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์              941.60 ทวีวัฒน์              941.60 ราคาต่ าสุด P963030069 9/03/2563
533 วัสดุไฟฟา้               16,000.00          16,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์          16,000.00 คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์          16,000.00 ราคาต่ าสุด P963030070 9/03/2563
534 วัสดุไฟฟา้               25,950.00          25,950.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวิส          25,950.00 กฤษณะเซอวิส          25,950.00 ราคาต่ าสุด P963030071 9/03/2563
535 วัสดุไฟฟา้                    770.40              770.40 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์              770.40 ทวีวัฒน์              770.40 ราคาต่ าสุด P963030072 9/03/2563
536 วัสดุไฟฟา้                 9,810.00            9,810.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวิส            9,810.00 กฤษณะเซอวิส            9,810.00 ราคาต่ าสุด P963030073 9/03/2563
537 วัสดุไฟฟา้               41,730.00          41,730.00 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์          41,730.00 ทวีวัฒน์          41,730.00 ราคาต่ าสุด P963030074 11/03/2563
538 วัสดุไฟฟา้                 4,400.00            4,400.00 เฉพาะเจาะจง เพือ่นอิเล็คทรอนิค            4,400.00 เพือ่นอิเล็คทรอนิค            4,400.00 ราคาต่ าสุด P963030075 11/03/2563
539 วัสดุไฟฟา้               23,596.00          23,596.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง          23,596.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง          23,596.00 ราคาต่ าสุด P963030076 12/03/2563
540 วัสดุไฟฟา้                 2,782.00            2,782.00 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์            2,782.00 ทวีวัฒน์            2,782.00 ราคาต่ าสุด P963030077 12/03/2563
541 วัสดุไฟฟา้                 4,400.00            4,400.00 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการ            4,400.00 ต.พฒันาการ            4,400.00 ราคาต่ าสุด P963030078 12/03/2563
542 วัสดุไฟฟา้                    770.00              770.00 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์              770.00 ทวีวัฒน์              770.00 ราคาต่ าสุด P963030079 12/03/2563
543 วัสดุไฟฟา้               18,600.00          18,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง          18,600.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง          18,600.00 ราคาต่ าสุด P963030080 12/03/2563
544 วัสดุไฟฟา้               39,071.00          39,071.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง          39,071.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง          39,071.00 ราคาต่ าสุด P963030081 23/3/2563
545 วัสดุไฟฟา้                 5,700.00            5,700.00 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการ            5,700.00 ต.พฒันาการ            5,700.00 ราคาต่ าสุด P963030082 23/3/2563
546 วัสดุไฟฟา้               51,895.00          51,895.00 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์          51,895.00 ทวีวัฒน์          51,895.00 ราคาต่ าสุด P963030083 23/3/2563
547 วัสดุไฟฟา้               31,979.00          31,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง          31,979.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง          31,979.00 ราคาต่ าสุด P963030085 23/3/2563
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548 วัสดุไฟฟา้                 4,400.00            4,400.00 เฉพาะเจาะจง พนิิจยนต์            4,400.00 พนิิจยนต์            4,400.00 ราคาต่ าสุด P963030087 27/3/2563
549 วัสดุไฟฟา้               19,650.00          19,650.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวิส          19,650.00 กฤษณะเซอวิส          19,650.00 ราคาต่ าสุด P963030088 27/3/2563
550 วัสดุไฟฟา้               27,995.00          27,995.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง          27,995.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง          27,995.00 ราคาต่ าสุด P963030089 30/3/2563
551 วัสดุไฟฟา้               13,161.00          13,161.00 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์          13,161.00 ทวีวัฒน์          13,161.00 ราคาต่ าสุด P963030090 30/3/2563
552 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน               75,000.00          75,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 

พลับพลาชัย
         75,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 

พลับพลาชัย
         75,000.00 ราคาต่ าสุด PB63030028 09/03/63

553 วัสดุโครงการ                 1,350.00            1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 2            1,350.00 ร้าน ถาวรกิจ 2            1,350.00 ราคาต่ าสุด PY63030238 06/03/63
554 วัสดุโครงการ                    175.00              175.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 2              175.00 ร้าน ถาวรกิจ 2              175.00 ราคาต่ าสุด PY63030239 06/03/63
555 วัสดุโครงการ                 5,800.00            5,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 2            5,800.00 ร้าน ถาวรกิจ 2            5,800.00 ราคาต่ าสุด PY63030252 09/03/63
556 วัสดุโครงการ                 2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 2            2,500.00 ร้าน ถาวรกิจ 2            2,500.00 ราคาต่ าสุด PY63030253 09/03/63
557 วัสดุโครงการ                 6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 2            6,000.00 ร้าน ถาวรกิจ 2            6,000.00 ราคาต่ าสุด PY63030254 09/03/63
558 วัสดุโครงการ                 1,500.00            1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 2            1,500.00 ร้าน ถาวรกิจ 2            1,500.00 ราคาต่ าสุด PY63030255 09/03/63
559 วัสดุโครงการ                 9,500.00            9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ถาวรกิจ 2            9,500.00 ร้าน ถาวรกิจ 2            9,500.00 ราคาต่ าสุด PY63030256 09/03/63
560 จ้างเหมาบริการ              827,200.00        827,200.00 e - bidding บริษทั ศรีสาครเวช

วิวัฒน์ จ ากัด
       827,200.00 บริษทั ศรีสาครเวช

วิวัฒน์ จ ากัด
       827,200.00 ราคาต่ าสุด 46/2563 19/03/63

561 ครุภณัฑ์ส านักงาน               10,500.00          10,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพรออริต้ี          10,500.00 บ.ไพนออริต้ี          10,500.00 ราคาต่ าสุด PJ63030089 23/03/2563
562 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว               31,008.60          31,008.60 เฉพาะเจาะจง หจก.ม่านดี          31,008.60 หจก.ม่านดี          31,008.60 ราคาต่ าสุด Pฉ63030087 23/3/2563
563 ครุภณัฑ์การแพทย์               10,500.00          10,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพรออริต้ี          10,500.00 บ.ไพนออริต้ี          10,500.00 ราคาต่ าสุด
564 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               80,900.00          80,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก บ้านคอม          80,900.00 หจก บ้านคอม          80,900.00 ราคาต่ าสุด Pจ63030090 23/3/2563
565 จ้างเหมาเช่ารถตู้                 3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ            3,000.00 นายอภชิาติ            3,000.00 ราคาต่ าสุด P263031010 3/3/2563
566 จ้างเหมาเช่ารถตู้                 7,000.00            7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์            7,000.00 นายคมสันต์            7,000.00 ราคาต่ าสุด P263031038 6/3/2563
567 จ้างเหมาเช่ารถตู้               19,100.00          19,100.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต          19,100.00 นายชยุต          19,100.00 ราคาต่ าสุด P263031039 6/3/2563
568 จ้างเหมาเช่ารถตู้                 5,600.00            5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ            5,600.00 นายอภชิาติ            5,600.00 ราคาต่ าสุด P263031055 10/3/2563
569 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหล่คอม)                 9,370.00            9,370.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์            9,370.00 บ.คอมพาสซอฟท์            9,370.00 ราคาต่ าสุด P76303015 27/3/2563
570 วัสดุส านักงาน
571 ป้ายไวนิล                 2,220.00            2,220.00 เฉพาะเจาะจง บ.กราฟฟกิปรืน            2,220.00 บ.กราฟฟกิปร้ิน            2,220.00 ราคาต่ าสุด PO6303131 26/3/2563
572 วัสดุงานบ้านงานครัว
573 ไส้กรองPP-KT               36,301.00          36,301.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กุนที          36,301.00 หจก กุนที          36,301.00 ราคาต่ าสุด P36303111 26/3/2563
574 วัสดุไฟฟา้
575 วัสดุไฟฟา้               42,729.00 42,729.00 เฉพาะเจาะจง ปิยพรก่อสร้าง          42,729.00 ปิยพรก่อสร้าง 42,729.00 ราคาต่ าสุด P963030086 26/3/2563
576 ต าราวารสาร/ต าราทาง

การแพทย์
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577 ต าราวารสาร/ต าราทาง
การแพทย์

              34,658.60 34,658.60 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬา          34,658.60 ศูนย์หนังสือจุฬา 34,658.60 ราคาต่ าสุด PM63040006 2/4/2563

578 ค่าน้ ามัน/วัสดุเชือ้เพลิง
579 น้ ามันดีเซล               20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พลับพลาชัย          20,000.00 บ.พลับพลาชัย 20,000.00 ราคาต่ าสุด PB6303007 31/3/2563
580 อาหารทางการแพทย์                 1,860.00            1,860.00 เฉพาะเจาะจง บ. มา-จัสมิน            1,860.00 บ. มา-จัสมิน            1,860.00 ราคาต่ าสุด Pด63030029 9/3/2563
581 อาหารทางการแพทย์               22,000.00          22,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH          22,000.00 บ.DKSH          22,000.00 ราคาต่ าสุด Pด63030030 9/3/2563
582 อาหารทางการแพทย์               20,000.00          20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา          20,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา          20,000.00 ราคาต่ าสุด Pด63030031 9/3/2563
583 อาหารทางการแพทย์               11,984.00          11,984.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH        162,000.00 บ.DKSH          11,984.00 ราคาต่ าสุด Pด63030032 9/3/2563
584 อาหารทางการแพทย์               15,000.00          15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา          15,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา          15,000.00 ราคาต่ าสุด Pด63030033 27/3/2563
585 อาหารทางการแพทย์               13,001.00          13,001.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH          13,001.00 บ.DKSH          13,001.00 ราคาต่ าสุด Pด63030034 27/3/2563
586 อาหารทางการแพทย์               26,000.00          26,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา          26,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา          26,000.00 ราคาต่ าสุด Pด63030035 30/3/2563
587 อาหารทางการแพทย์               16,500.00          16,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH          16,500.00 บ.DKSH          16,500.00 ราคาต่ าสุด Pด63030036 30/3/2563
588 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ า 

อาคารกาญจนาฯ ชัน้ 1
                7,000.00            7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง            6,420.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง            6,420.00 ไม่เกินวงเกิน

ตามทีก่ฎกระทรวง
ก าหนด

Pก63031064 10/3/2020

589 จ้างปรับปรุงประตูหอ้งพเิศษ 
ออร์โธปิดิกส์ชาย 2

              89,800.00          89,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชรคอน
สตรัคชัน่ จ ากัด

         89,000.00 บริษทั หลักเพชรคอน
สตรัคชัน่ จ ากัด

         89,000.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามทีก่ฎกระทรวง

ก าหนด

Pก63031065 10/3/2020

590 จ้างจัดท าประตูหอ้งส านักงาน
วิสัญญีพร้อมปรับปรุงประตู
หอ้งกายภาพบ าบัด,หอ้งคลินิก
เพรียวและหอ้งผ่าตัด

              46,800.00          46,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชรคอน
สตรัคชัน่ จ ากัด

         46,000.00 บริษทั หลักเพชรคอน
สตรัคชัน่ จ ากัด

         46,000.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามทีก่ฎกระทรวง

ก าหนด

Pก63031066 10/3/2020

591 จ้างปรับปรุงหอ้งพกัแพทย์
ส านักงานองค์กรแพทย์ เป็น
ส านักงานกลุ่มงานวิสัญญี
วิทยาและส านักงานศัลยกรรม
เฉพาะทาง ชัน้ 5 อาคาร 10 ชัน้

              98,700.00          98,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชรคอน
สตรัคชัน่ จ ากัด

         97,000.00 บริษทั หลักเพชรคอน
สตรัคชัน่ จ ากัด

         97,000.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามทีก่ฎกระทรวง

ก าหนด

Pก63031137 30/3/2020

592 ครุภณัฑ์ทัว่ไป 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 6,900.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 6,900.00 ราคาต่ าสุด Pณ63030072 16/3/2563
593 ครุภณัฑ์ทัว่ไป 41,750.00 41,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที ช็อป 41,750.00 บ.ธงชัย ไอที ช็อป 41,750.00 ราคาต่ าสุด Pง63030073 16/3/2563
594 ครุภณัฑ์ทัว่ไป 9,540.00 9,540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 9,540.00 หจก.บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 9,540.00 ราคาต่ าสุด Pณ63030074 16/3/2563
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595 ครุภณัฑ์ทัว่ไป 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง นิวัฒน์มอเตอร์ 35,310.00 นิวัฒน์มอเตอร์ 35,310.00 ราคาต่ าสุด Pณ63030075 16/3/2563
596 ครุภณัฑ์ทัว่ไป 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.พพีวีาย เอ็นเตอร์ไพรส์ 22,500.00 บ.พพีวีาย เอ็นเตอร์ไพรส์ 22,500.00 ราคาต่ าสุด Pค63030079 19/3/2563

597 ครุภณัฑ์ทัว่ไป 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นานาเทเลคอม 4,800.00 นานาเทเลคอม 4,800.00 ราคาต่ าสุด Pค63030080 19/3/2563
598 ครุภณัฑ์ทัว่ไป 4,140.90 4,140.90 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์ 4,140.90 ร้านทวีวัฒน์ 4,140.90 ราคาต่ าสุด Pณ63030081 19/3/2563
599 ครุภณัฑ์ทัว่ไป 3,145.80 3,145.80 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์ 3,145.80 ร้านทวีวัฒน์ 3,145.80 ราคาต่ าสุด Pณ63030082 19/3/2563
600 ครุภณัฑ์ทัว่ไป 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง 2,400.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง 2,400.00 ราคาต่ าสุด Pณ63030083 19/3/2563
601 ครุภณัฑ์ทัว่ไป 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 40,000.00 หจก.บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 40,000.00 ราคาต่ าสุด PJ63030084 19/3/2563

602 ครุภณัฑ์ทัว่ไป 24,700.00 24,700.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 24,700.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 24,700.00 ราคาต่ าสุด PJ63030085 19/3/2563
603 ครุภณัฑ์ทัว่ไป 2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 2,970.00 หจก.บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 2,970.00 ราคาต่ าสุด Pณ63030086 19/3/2563

604 ครุภณัฑ์การแพทย์ 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.สเตอลีน 79,200.00 บ.สเตอลีน 79,200.00 ราคาต่ าสุด PO63030091 25/3/2563
605 ครุภณัฑ์ทัว่ไป 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชาย 3,000.00 หสม.ทรงชาย 3,000.00 ราคาต่ าสุด Pณ63030092 26/3/2563
606 ครุภณัฑ์การแพทย์ 67,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพออริต้ี 67,000.00 บ.ไพออริต้ี 67,000.00 ราคาต่ าสุด PO63030093 27/3/2563
607 ครุภณัฑ์การแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อัลฟาทรีออน 45,000.00 บ.อัลฟาทรีออน 45,000.00 ราคาต่ าสุด PO63030094 27/3/2563
608 ครุภณัฑ์การแพทย์ 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.สเตอลีน 28,800.00 บ.สเตอลีน 28,800.00 ราคาต่ าสุด PO63030095 30/3/2563
609 ครุภณัฑ์ทัว่ไป 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ภณัฑ์ 5,600.00 ร้านโรจน์ภณัฑ์ 5,600.00 ราคาต่ าสุด Pณ63030096 30/3/2563
610 ครุภณัฑ์ทัว่ไป 10,390.00 10,390.00 เฉพาะเจาะจง กุนทีกระเบือ้ง 10,390.00 กุนทีกระเบือ้ง 10,390.00 ราคาต่ าสุด Pง63030097 30/3/2563
611 ครุภณัฑ์ทัว่ไป 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์ภณัฑ์ 2,600.00 ร้านโรจน์ภณัฑ์ 2,600.00 ราคาต่ าสุด Pณ63030098 30/3/2563
612 ครุภณัฑ์ทัว่ไป 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 4,200.00 หจก.บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 4,200.00 ราคาต่ าสุด Pณ63030099 30/3/2563

613 ครุภณัฑ์ทัว่ไป 38,400.00 38,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม 38,400.00 บ.สมาร์ทคอม 38,400.00 ราคาต่ าสุด Pณ63030100 30/3/2563
614 ครุภณัฑ์การแพทย์ 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอสทูออล 150,000.00 บ.เอสทูออล 150,000.00 ราคาต่ าสุด PO63030101 30/3/2563
615 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไอ

น้ า
              31,032.00          31,032.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เค วาย อินเตอร์

เทรด จ ากัด
         31,032.00 บริษทั เค วาย อินเตอร์

เทรด จ ากัด
         31,032.00 ราคาต่ าสุด P263031153 31/03/2563

616 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป               10,400.00          10,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เก้ากุมภา จ ากัด          10,400.00 บริษทั เก้ากุมภา จ ากัด          10,400.00 ราคาต่ าสุด Pฏ63031020 4/3/2563
617 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป                 6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วืส            6,000.00 ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วืส            6,000.00 ราคาต่ าสุด Pฏ63031021 4/3/2563

618 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป               11,235.00          11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร์ ลิฟท์ 
แอนด์ เครน จ ากัด

         11,235.00 บริษทั ไพโอเนียร์ ลิฟท์ 
แอนด์ เครน จ ากัด

         11,235.00 ราคาต่ าสุด Pฝ63031022 4/3/2563

619 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป               52,002.00          52,002.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์ แอร์            5,200.00 หจก.ทวีทรัพย์ แอร์            5,200.00 ราคาต่ าสุด Pป63031023 4/3/2563



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลทีคั่ดเลือก
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และราคาทีเ่สนอ
รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง

620 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป               44,490.00          44,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วืส          44,490.00 ร้านธนานิตย์ แอร์เซอร์วืส          44,490.00 ราคาต่ าสุด Pป63031024 4/3/2563

621 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป               39,200.00          39,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณะเซอร์วิส 
โดยนายบรรพต เปียปะ
โมง

         39,200.00 ร้านกฤษณะเซอร์วิส 
โดยนายบรรพต เปียปะ
โมง

         39,200.00 ราคาต่ าสุด Pป63031025 4/3/2563

622 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป               33,812.00          33,812.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพรซัพพลาย
และอิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด

         33,812.00 บริษทั ทัศพรซัพพลาย
และอิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด

         33,812.00 ราคาต่ าสุด Pป63031026 4/3/2563

623 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป               18,699.32          18,699.32 เฉพาะเจาะจง บริษทั จีเนียส พาร์ท 
(2014) จ ากัด

         18,699.32 บริษทั จีเนียส พาร์ท 
(2014) จ ากัด

         18,699.32 ราคาต่ าสุด Pฏ63031106 19/3/2563

624 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป               95,872.00          95,872.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยู ดี เทค เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

         95,872.00 บริษทั ยู ดี เทค เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

         95,872.00 ราคาต่ าสุด Pฝ63031107 19/3/2563

625 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป                 2,996.00            2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร์ ลิฟท์ 
แอนด์ เครน จ ากัด

           2,996.00 บริษทั ไพโอเนียร์ ลิฟท์ 
แอนด์ เครน จ ากัด

           2,996.00 ราคาต่ าสุด Pฝ63031108 19/3/2563

626 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป                 4,150.00            4,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพือ่นอิเลคทรอนิกส์            4,150.00 ร้านเพือ่นอิเลคทรอนิกส์            4,150.00 ราคาต่ าสุด Pฏ63031109 19/3/2563

627 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป               57,685.84          57,685.84 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณชัย เอ็นจิ
เนียร่ิง

         57,685.84 หจก.วรรณชัย เอ็นจิ
เนียร่ิง

         57,685.84 ราคาต่ าสุด Pฏ63031110 19/3/2563

628 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป               50,932.00          50,932.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์ แอร์          50,932.00 หจก.ทวีทรัพย์ แอร์          50,932.00 ราคาต่ าสุด Pป63031111 19/3/2563
629 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทัว่ไป               11,498.54          11,498.54 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าธีรชัย

ราชบุรี ฯ
         11,498.54 บริษทั โตโยต้าธีรชัย

ราชบุรี ฯ
         11,498.54 ราคาต่ าสุด Pผ63031004 2/3/2563

630 ซ่อม Primado 2 Micro 
Bone  Saw Motor

              57,000.00          57,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟวิเจอร์ เมดิคอล 
จ ากัด

         57,000.00 บ.ฟวิเจอร์ เมดิคอล 
จ ากัด

         57,000.00 ราคาต่ าสุด P$63030078 3/03/2563

631 ซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจชนิด
ควบคุมปริมาตรความดัน

              60,000.00          60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจพพี ีแคร์ จ ากัด          60,000.00 บ.เจพพี ีแคร์ จ ากัด          60,000.00 ราคาต่ าสุด P$63030079 3/03/2563

632 ซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจชนิด
ควบคุมปริมาตรความดัน

              12,000.00          12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออริเคียว จ ากัด          12,000.00 บ.ออริเคียว จ ากัด          12,000.00 ราคาต่ าสุด P$63030080 3/03/2563

633 ซ่อมเครืองควบคุมการให้
สารละลายเข้าเส้นเลือดด้วยไซ
ลิงค์

              22,600.00          22,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

         22,600.00 บริษทั เอ็มแคร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

         22,600.00 ราคาต่ าสุด P$63030081 3/03/2563

634 ย้ายโคมไฟ               38,520.00          38,520.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์ฟอร์ม เอ็ค
ทิแอนแคร์

         38,520.00 บ.โมเดอร์ฟอร์ม เอ็ค
ทิแอนแคร์

         38,520.00 ราคาต่ าสุด P$63030082 3/03/2563

635 ซ่อมเคร่ืองไตเทียม               11,573.12          11,573.12 เฉพาะเจาะจง บ.นิคคิโซ เมดิคัล จ ากัด          11,573.12 บ.นิคคิโซ เมดิคัล จ ากัด          11,573.12 ราคาต่ าสุด P$63030083 5/03/2563
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636 ซ่อมเคร่ืองติดตามการท างาน
ของหวัใจ

              60,500.00          60,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม แอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

         60,500.00 บ.เอ็ม แอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

         60,500.00 ราคาต่ าสุด P$63030084 5/03/2563

637 ซ่อมเคร่ืองตรวจคล่ืนหวัใจไฟฟา้               17,500.00          17,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม แอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

         17,500.00 บ.เอ็ม แอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

         17,500.00 ราคาต่ าสุด P$63030085 5/03/2563

638 ซ่อมเตียงส าหรับผ่าตัด               32,100.00          32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกท์ทิงเกย์ จ ากัด          32,100.00 บ.เกท์ทิงเกย์ จ ากัด          32,100.00 ราคาต่ าสุด P$63030086 5/03/2563
639 ซ่อมเคร่ืองกรองน้ าบริสุทธิ์                 3,745.00            3,745.00 เฉพาะเจาะจง บ.วอเทค จ ากัด            3,745.00 บ.วอเทค จ ากัด            3,745.00 ราคาต่ าสุด P$63030087 5/03/2563
640 ซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจชนิด

ควบคุมปริมาตรความดัน
              49,000.00          49,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจพพี ีแคร์ จ ากัด          49,000.00 บ.เจพพี ีแคร์ จ ากัด          49,000.00 ราคาต่ าสุด P$63030088 5/03/2563

641 EKG cable with leadwire  
3 lead for Philip/Clip

                6,500.00            6,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจเอส ยูนิเทค จ ากัด            6,500.00 บ.เจเอส ยูนิเทค จ ากัด            6,500.00 ราคาต่ าสุด P$63030047 16/03/2563

642 Neonatal Oxygen Sensor                            17,400.00          17,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด          17,400.00 บ.ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด          17,400.00 ราคาต่ าสุด P$63030048 16/03/2563
643 UNDERBODY BLAKET-

ADULT 10/CASE
              89,131.00          89,131.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช          89,131.00 บ.ดีเคเอสเอช          89,131.00 ราคาต่ าสุด P$63030049 16/03/2563

644 ไส้กรองหยาบ 20 นิว้ 5 ไอคอน               48,336.00          48,336.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อารื พ ีพ ีเมดิคอล          48,336.00 หจก.อารื พ ีพ ีเมดิคอล          48,336.00 ราคาต่ าสุด P$63030050 16/03/2563

645 ปัม๊ลมโรตารี ขนาด  50 ลิตร                 9,750.00            9,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนิิจยนต์            9,750.00 ร้านพนิิจยนต์            9,750.00 ราคาต่ าสุด P$63030051 16/03/2563
646 ทอคเกิล้สวิทซ์               15,204.70          15,204.70 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์          15,204.70 ร้านทวีวัฒน์          15,204.70 ราคาต่ าสุด P$63030052 16/03/2563
647 หลอดไฟ 12 V                 9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.คลีน&เฟรช            9,000.00 บ.คลีน&เฟรช            9,000.00 ราคาต่ าสุด P$63030053 16/03/2563
648 Tube Holder for DaiCent-

12
              15,000.00          15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอฟฟนิิแท็ค จ ากัด          15,000.00 บ.แอฟฟนิิแท็ค จ ากัด          15,000.00 ราคาต่ าสุด P$63030054 27/3/2563

649 ขอบยางประตู               39,500.00          39,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์          39,500.00 คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์          39,500.00 ราคาต่ าสุด P$63030055 27/3/2563
650 GE-Marquette ECG 10 lead 

banana           
              44,150.00          44,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปร

ดักส์ จ ากัด
         44,150.00 บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปร

ดักส์ จ ากัด
         44,150.00 ราคาต่ าสุด P$63030056 27/3/2563

651 คอปปเปอร์ลมถอดเร็ว ASAHIT                 3,905.00            3,905.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนิิจยนต์            3,905.00 ร้านพนิิจยนต์            3,905.00 ราคาต่ าสุด P$63030057 27/3/2563

652 Rechargeable Battery                                              3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม แอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

           3,000.00 บ.เอ็ม แอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

           3,000.00 ราคาต่ าสุด P$63030058 27/3/2563



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่
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(บาท) โดยสรุป

1 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         93,518.00         93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         93,518.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         93,518.00 ราคาต  าสุด PG63040644 1/4/2563
2 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         29,505.00         29,505.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด
        29,505.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด
        29,505.00 ราคาต  าสุด PG63040645 1/4/2563

3 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         50,000.00         50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด         50,000.00 บริษทั ณัชชนม์ จ ากัด         50,000.00 ราคาต  าสุด PG63040646 1/4/2563
4 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         97,500.00         97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย 

จ ากัด
        97,500.00 บริษทั ไพบูลย์ผล ซัพพลาย 

จ ากัด
        97,500.00 ราคาต  าสุด PG63040647 1/4/2563

5 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         65,000.00         65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออมนิแคร์ จ ากัด         65,000.00 บริษทั ออมนิแคร์ จ ากัด         65,000.00 ราคาต  าสุด PG63040648 1/4/2563
6 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         94,000.00         94,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด         94,000.00 บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด         94,000.00 ราคาต  าสุด PG63040649 1/4/2563
7 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         94,074.40         94,074.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด         94,074.40 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด         94,074.40 ราคาต  าสุด PG63040650 1/4/2563
8 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         54,570.00         54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         54,570.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         54,570.00 ราคาต  าสุด PG63040651 2/4/2563
9 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         13,400.00         13,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด         13,400.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด         13,400.00 ราคาต  าสุด PG63040652 2/4/2563
10 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         62,060.00         62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โล

จิสติกส์
        62,060.00 บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ

สติกส์
        62,060.00 ราคาต  าสุด PG63040653 2/4/2563

11 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           8,025.00           8,025.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สกายเมดไลน์           8,025.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สกายเมดไลน์           8,025.00 ราคาต  าสุด PG63040654 2/4/2563

12 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         14,316.60         14,316.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด         14,316.60 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด         14,316.60 ราคาต  าสุด PG63040655 2/4/2563
13 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         21,375.00         21,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         21,375.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         21,375.00 ราคาต  าสุด PG63040656 2/4/2563
14 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         55,500.00         55,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด         55,500.00 บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด         55,500.00 ราคาต  าสุด PG63040657 2/4/2563
15 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จ ากัด           5,000.00 บริษทั ยูนิเมด จ ากัด           5,000.00 ราคาต  าสุด PG63040658 2/4/2563
16 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         17,548.00         17,548.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         17,548.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         17,548.00 ราคาต  าสุด PG63040659 2/4/2563
17 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         26,000.00         26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โล

จิสติกส์
        26,000.00 บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ

สติกส์
        26,000.00 ราคาต  าสุด PG63040660 7/4/2563

18 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 PG63040661 7/4/2563
19 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         43,200.00         43,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ 

จ ากัด
        43,200.00 บริษทั อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ 

จ ากัด
        43,200.00 ราคาต  าสุด PG63040662 7/4/2563

20 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         87,825.60         87,825.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิก้าแคร์ จ ากัด         87,825.60 บริษทั เมดิก้าแคร์ จ ากัด         87,825.60 ราคาต  าสุด PG63040663 7/4/2563
21 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         29,553.40         29,553.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         29,553.40 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         29,553.40 ราคาต  าสุด PG63040664 7/4/2563
22 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         60,000.00         60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด         60,000.00 บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด         60,000.00 ราคาต  าสุด PG63040665 7/4/2563
23 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         59,500.00         59,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด         59,500.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด         59,500.00 ราคาต  าสุด PG63040666 7/4/2563

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา
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24 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         99,510.00         99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด         99,510.00 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด         99,510.00 ราคาต  าสุด PG63040667 7/4/2563
25 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         29,960.00         29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         29,960.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         29,960.00 ราคาต  าสุด PG63040668 7/4/2563
26 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         97,370.00         97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         97,370.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         97,370.00 ราคาต  าสุด PG63040669 8/4/2563
27 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           8,346.00           8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด           8,346.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด           8,346.00 ราคาต  าสุด PG63040670 9/4/2563
28 เวชภณัฑ์มิใช่ยา       119,840.00       119,840.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม       119,840.00 องค์การเภสัชกรรม       119,840.00 ราคาต  าสุด PG63040671 9/4/2563
29 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           4,100.00           4,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด           4,100.00 บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด           4,100.00 ราคาต  าสุด PG63040672 10/4/2563
30 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         90,000.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         90,000.00 ราคาต  าสุด PG63040673 10/4/2563
31 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         89,559.00         89,559.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด         89,559.00 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด         89,559.00 ราคาต  าสุด PG63040674 10/4/2563
32 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         65,700.00         65,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปร

ดักส์ จ ากัด
        65,700.00 บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์

 จ ากัด
        65,700.00 ราคาต  าสุด PG63040675 10/4/2563

33 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         83,600.00         83,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด         83,600.00 บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด         83,600.00 ราคาต  าสุด PG63040676 10/4/2563
34 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         97,070.40         97,070.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด         97,070.40 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด         97,070.40 ราคาต  าสุด PG63040677 10/4/2563
35 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         67,200.00         67,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย         67,200.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย         67,200.00 ราคาต  าสุด PG63040678 10/4/2563

36 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           9,951.00           9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด           9,951.00 บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด           9,951.00 ราคาต  าสุด PG63040679 10/4/2563
37 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           8,346.00           8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด           8,346.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด           8,346.00 ราคาต  าสุด PG63040680 14/4/2563
38 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         15,504.00         15,504.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด 

(มหาชน)
        15,504.00 บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด 

(มหาชน)
        15,504.00 ราคาต  าสุด PG63040681 14/4/2563

39 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         23,272.50         23,272.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด         23,272.50 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด         23,272.50 ราคาต  าสุด PG63040682 14/4/2563
40 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         78,665.00         78,665.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด         78,665.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด         78,665.00 ราคาต  าสุด PG63040683 14/4/2563

41 เวชภณัฑ์มิใช่ยา           5,040.00           5,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

          5,040.00 บริษทั วี เอ็น เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

          5,040.00 ราคาต  าสุด PG63040684 14/4/2563

42 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         35,568.00         35,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

        35,568.00 บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

        35,568.00 ราคาต  าสุด PG63040685 14/4/2563

43 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         99,900.00         99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด         99,900.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด         99,900.00 ราคาต  าสุด PG63040686 14/4/2563
44 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         86,135.00         86,135.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         86,135.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         86,135.00 ราคาต  าสุด PG63040687 14/4/2563
45 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         66,000.00         66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโร เมด จ ากัด         66,000.00 บริษทั สไปโร เมด จ ากัด         66,000.00 ราคาต  าสุด PG63040688 14/4/2563
46 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         97,370.00         97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         97,370.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         97,370.00 ราคาต  าสุด PG63040689 15/4/2563
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47 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         99,000.00         99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

        99,000.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

        99,000.00 ราคาต  าสุด PG63040690 15/4/2563

48 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         98,354.40         98,354.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด         98,354.40 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด         98,354.40 ราคาต  าสุด PG63040691 15/4/2563
49 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 PG63040692 15/4/2563
50 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         40,000.00         40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด         40,000.00 บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด         40,000.00 ราคาต  าสุด PG63040693 15/4/2563
51 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         19,003.20         19,003.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         19,003.20 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         19,003.20 ราคาต  าสุด PG63040694 16/4/2563
52 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         93,090.00         93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด         93,090.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด         93,090.00 ราคาต  าสุด PG63040695 16/4/2563
53 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         96,700.00         96,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด
        96,700.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด
        96,700.00 ราคาต  าสุด PG63040696 16/4/2563

54 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         12,150.00         12,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จ ากัด         12,150.00 บริษทั ยูนิเมด จ ากัด         12,150.00 ราคาต  าสุด PG63040697 16/4/2563
55 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         13,963.50         13,963.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         13,963.50 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         13,963.50 ราคาต  าสุด PG63040698 17/4/2563
56 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         48,150.00         48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด         48,150.00 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด         48,150.00 ราคาต  าสุด PG63040699 17/4/2563
57 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         72,525.00         72,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด
        72,525.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด
        72,525.00 ราคาต  าสุด PG63040700 17/4/2563

58 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 PG63040701 17/4/2563
59 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         16,264.00         16,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         16,264.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         16,264.00 ราคาต  าสุด PG63040702 17/4/2563
60 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         54,000.00         54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด         54,000.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด         54,000.00 ราคาต  าสุด PG63040703 17/4/2563

61 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 PG63040704 17/4/2563
62 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         40,170.00         40,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด         40,170.00 บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด         40,170.00 ราคาต  าสุด PG63040705 17/4/2563
63 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         97,070.40         97,070.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด         97,070.40 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด         97,070.40 ราคาต  าสุด PG63040706 17/4/2563
64 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         21,956.40         21,956.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         21,956.40 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         21,956.40 ราคาต  าสุด PG63040707 17/4/2563
65 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         68,972.20         68,972.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         68,972.20 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         68,972.20 ราคาต  าสุด PG63040708 21/4/2563
66 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         97,370.00         97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         97,370.00 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด         97,370.00 ราคาต  าสุด PG63040709 22/4/2563
67 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         10,571.60         10,571.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด         10,571.60 บริษทั โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด         10,571.60 ราคาต  าสุด PG63040710 22/4/2563
68 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         88,000.00         88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิก้า จ ากัด         88,000.00 บริษทั เมดดิก้า จ ากัด         88,000.00 ราคาต  าสุด PG63040711 22/4/2563
69 เวชภณัฑ์มิใช่ยา         32,600.00         32,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด         32,600.00 บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด         32,600.00 ราคาต  าสุด PG63040712 22/4/2563
70 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 PG63040713 28/4/2563
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71 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป         22,470.00         22,470.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากัด

        22,470.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากัด

        22,470.00 ราคาต  าสุด PF63040176 13/4/2563

72 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป         42,000.00         42,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไฮ โฟร์ เอ็นจิเนีย จ ากัด         42,000.00  บริษทั ไฮ โฟร์ เอ็นจิเนีย จ ากัด         42,000.00 ราคาต  าสุด PF63040178 13/4/2563

73 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           6,000.00           6,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด           6,000.00  บริษทั แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด           6,000.00 ราคาต  าสุด PF63040179 13/4/2563

74 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป         18,600.00         18,600.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ยูนิเมด จ ากัด         18,600.00  บริษทั ยูนิเมด จ ากัด         18,600.00 ราคาต  าสุด PF63040180 13/4/2563
75 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป         85,000.00         85,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ฮอสซิสเต็ม จ ากัด         85,000.00  บริษทั ฮอสซิสเต็ม จ ากัด         85,000.00 ราคาต  าสุด PF63040181 13/4/2563
76 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป         48,000.00         48,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด 

(มหาชน)
        48,000.00  บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด 

(มหาชน)
        48,000.00 ราคาต  าสุด PF63040183 15/4/2563

77 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป         14,000.00         14,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

        14,000.00  บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

        14,000.00 ราคาต  าสุด PF63040184 15/4/2563

78 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป         36,000.00         36,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เมดิทอป จ ากัด         36,000.00  บริษทั เมดิทอป จ ากัด         36,000.00 ราคาต  าสุด PF63040186 28/4/2563
79 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           1,926.00           1,926.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ

ไทย จ ากัด
          1,926.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ

ไทย จ ากัด
          1,926.00 ราคาต  าสุด PF63040187 28/4/2563

80 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป         11,556.00         11,556.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากัด

        11,556.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากัด

        11,556.00 ราคาต  าสุด PF63040188 28/4/2563

81 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           9,630.00           9,630.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากัด

          9,630.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากัด

          9,630.00 ราคาต  าสุด PF63040189 28/4/2563

82 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั แอมเบสพลัส จ ากัด           2,500.00  บริษทั แอมเบสพลัส จ ากัด           2,500.00 ราคาต  าสุด PF63040190 28/4/2563
83 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           6,480.00           6,480.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด           6,480.00  บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด           6,480.00 ราคาต  าสุด PF63040191 28/4/2563
84 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา เฝือก         26,252.45         26,252.45 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ

ไทย จ ากัด
        26,252.45  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ

ไทย จ ากัด
        26,252.45 ราคาต  าสุด PF63040182 13/4/2563

85 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวน
หวัใจ

    3,000,000.00     8,452,000.00 E-Bidding  บริษทั บอสตัน ไซเอนทิฟคิ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

    8,452,000.00  บริษทั บอสตัน ไซเอนทิฟคิ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

    8,344,000.00 ราคาต  าสุด Pพ63040036 7/4/2563

86 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวน
หวัใจ

      428,000.00     4,151,600.00 E-Bidding  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากัด

    4,151,600.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากัด

    4,034,000.00 ราคาต  าสุด Pพ63040037 7/4/2563

87 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวน
หวัใจ

      314,600.00     2,535,900.00 E-Bidding  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากัด

    2,535,900.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากัด

    2,242,300.00 ราคาต  าสุด Pพ63040038 8/4/2563
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88 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวน
หวัใจ

    4,984,000.00   10,180,000.00 E-Bidding  บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด   10,180,000.00  บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด   10,080,000.00 ราคาต  าสุด Pพ63040039 22/4/2563

89 เวชภณัฑ์ที มิใช่ยา สวน
หวัใจ

    1,428,000.00     4,300,000.00 E-Bidding  บริษทั แอ๊บบอต เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

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

    4,100,000.00 ราคาต  าสุด Pพ63040040 22/4/2563

90 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

89,880.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

89,880.00 ราคาต  าสุด PF63040193 28/4/2563

91 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 22,769.60 22,769.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

22,769.60 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

22,769.60 ราคาต  าสุด PF63040194 28/4/2563

92 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

17,120.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

17,120.00 ราคาต  าสุด PF63040195 28/4/2563

93 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จ ากัด 9,000.00 บริษทั ยูนิเมด จ ากัด 9,000.00 ราคาต  าสุด PF63040196 28/4/2563

94 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จ ากัด 25,680.00 บริษทั ยูนิเมด จ ากัด 25,680.00 ราคาต  าสุด PF63040197 28/4/2563

95 วัสดุทางการแพทย์ (ไต
เทียม)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคอล จ ากัด 10,000.00 บริษทั เทคโนเมดิคอล จ ากัด 10,000.00 ราคาต  าสุด PF63040198 28/4/2563

96 วัสดุทางการแพทย์ (ไต
เทียม)

        33,450.00         33,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เนปโฟ ไนซ์ จ ากัด         33,450.00 บริษทั เนปโฟ ไนซ์ จ ากัด         33,450.00 ราคาต  าสุด PF63040199 28/4/2563

97 วัสดุทางการแพทย์ (ไต
เทียม)

        68,000.00         68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จ ากัด         68,000.00 บริษทั เมดิทอป จ ากัด         68,000.00 ราคาต  าสุด PF63040200 28/4/2563

98 วัสดุทางการแพทย์ (ไต
เทียม)

        12,400.00         12,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด         12,400.00 บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด         12,400.00 ราคาต  าสุด PF63040201 28/4/2563

99 วัสดุทางการแพทย์ 
(กายภาพบ าบัด)

        37,240.00         37,240.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล         37,240.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล         37,240.00 ราคาต  าสุด PF63040192 28/4/2563

100 วัสดุทางการแพทย์ OR         32,330.00         32,330.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยูนิดเทรด จ ากัด         32,330.00 บ.บางกอกยูนิเทรด จ ากัด         32,330.00  ราคาต  าสุด PN63040693 1/4/2563
101 วัสดุทางการแพทย์ OR         60,000.00         60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด         60,000.00 บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 60,000.00  ราคาต  าสุด PN63040694 1/4/2563
102 วัสดุทางการแพทย์ OR         45,550.00         45,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด         45,550.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 45,550.00  ราคาต  าสุด PN63040695 1/4/2563
103 วัสดุทางการแพทย์ OR         37,985.00         37,985.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
        37,985.00 บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
37,985.00  ราคาต  าสุด PN63040696 1/4/2563

104 วัสดุทางการแพทย์ OR         81,000.00         81,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์  จ ากัด         81,000.00 บ.โพส เฮลท์ แคร์  จ ากัด 81,000.00  ราคาต  าสุด PN63040697 1/4/2563
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105 วัสดุทางการแพทย์ OR         22,500.00         22,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด         22,500.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 22,500.00  ราคาต  าสุด PN63040698 2/4/2563
106 วัสดุทางการแพทย์ OR         13,440.00         13,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากัด
        13,440.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากัด
13,440.00  ราคาต  าสุด PN63040699 2/4/2563

107 วัสดุทางการแพทย์ OR         85,480.00         85,480.00 เฉพาะเจาะจง บ. โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด         85,480.00 บ. โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 85,480.00  ราคาต  าสุด PN63040700 2/4/2563
108 วัสดุทางการแพทย์ OR           6,000.00           6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. สไปโรเมด  จ ากัด           6,000.00 บ. สไปโรเมด  จ ากัด 6,000.00  ราคาต  าสุด PN63040701 2/4/2563
109 วัสดุทางการแพทย์ OR         45,000.00         45,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
        45,000.00 บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
45,000.00  ราคาต  าสุด PN63040702 3/4/2563

110 วัสดุทางการแพทย์ OR         47,660.00         47,660.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด         47,660.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 47,660.00  ราคาต  าสุด PN63040703 3/4/2563
111 วัสดุทางการแพทย์ OR         26,215.00         26,215.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด         26,215.00 บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 26,215.00  ราคาต  าสุด PN63040704 3/4/2563
112 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 PN63040705 3/4/2563
113 วัสดุทางการแพทย์ OR         98,440.00         98,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด         98,440.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 98,440.00  ราคาต  าสุด PN63040706 3/4/2563
114 วัสดุทางการแพทย์ OR         26,280.00         26,280.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด         26,280.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 26,280.00  ราคาต  าสุด PN63040707 7/4/2563
115 วัสดุทางการแพทย์ OR         15,515.00         15,515.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด         15,515.00 บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 15,515.00  ราคาต  าสุด PN63040708 7/4/2563
116 วัสดุทางการแพทย์ OR         64,800.00         64,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด         64,800.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 64,800.00  ราคาต  าสุด PN63040709 7/4/2563
117 วัสดุทางการแพทย์ OR           9,900.00           9,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์           9,900.00 บ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ 9,900.00  ราคาต  าสุด PN63040710 7/4/2563
118 วัสดุทางการแพทย์ OR       650,000.00       650,000.00 e-bidding บ.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอ็นท์ 

ประเทศไทย จ ากัด
      650,000.00 บ.เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอ็นท์ 

ประเทศไทย จ ากัด
650,000.00  ราคาต  าสุด PN63040711 7/4/2563

119 วัสดุทางการแพทย์ OR     4,371,000.00     4,371,000.00 e-bidding บ.ฟาโวริกา จ ากัด     4,371,000.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 4,371,000.00  ราคาต  าสุด PN63040712 7/4/2563
120 วัสดุทางการแพทย์ OR         89,880.00         89,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
        89,880.00 บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
89,880.00  ราคาต  าสุด PN63040713 7/4/2563

121 วัสดุทางการแพทย์ OR         89,880.00         89,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ากัด

        89,880.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ากัด

89,880.00  ราคาต  าสุด PN63040714 7/4/2563

122 วัสดุทางการแพทย์ OR         86,537.11         86,537.11 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ากัด

        86,537.11 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ากัด

86,537.11  ราคาต  าสุด PN63040715 8/4/2563

123 วัสดุทางการแพทย์ OR         69,245.00         69,245.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด         69,245.00 บ.ไทยก๊อส จ ากัด 69,245.00  ราคาต  าสุด PN63040716 8/4/2563
124 วัสดุทางการแพทย์ OR         76,000.00         76,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออมนิเมด จ ากัด         76,000.00 บ.ออมนิเมด จ ากัด 76,000.00  ราคาต  าสุด PN63040717 8/4/2563
125 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 PN63040718 8/4/2563

126 วัสดุทางการแพทย์ OR         65,000.00         65,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ากัด

        65,000.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ากัด

65,000.00  ราคาต  าสุด PN63040719 9/4/2563
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127 วัสดุทางการแพทย์ OR         61,632.00         61,632.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด         61,632.00 บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 61,632.00  ราคาต  าสุด PN63040720 9/4/2563
128 วัสดุทางการแพทย์ OR         23,968.00         23,968.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีเมด เชอร์จิคอลซัพพลาย 

จ ากัด
        23,968.00 บ.วีเมด เชอร์จิคอลซัพพลาย 

จ ากัด
23,968.00  ราคาต  าสุด PN63040721 9/4/2563

129 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 PN63040722 9/4/2563

130 วัสดุทางการแพทย์ OR         91,985.76         91,985.76 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด         91,985.76 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 91,985.76  ราคาต  าสุด PN63040723 9/4/2563
131 วัสดุทางการแพทย์ OR         96,300.00         96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด         96,300.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 96,300.00  ราคาต  าสุด PN63040724 10/4/2563
132 วัสดุทางการแพทย์ OR         96,300.00         96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากัด
        96,300.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากัด
96,300.00  ราคาต  าสุด PN63040725 10/4/2563

133 วัสดุทางการแพทย์ OR         29,200.00         29,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด         29,200.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 29,200.00  ราคาต  าสุด PN63040726 10/4/2563
134 วัสดุทางการแพทย์ OR         20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซอจิ แคร์ จ ากัด         20,000.00 บ.เซอจิ แคร์ จ ากัด 20,000.00  ราคาต  าสุด PN63040727 13/4/2563
135 วัสดุทางการแพทย์ OR         52,300.00         52,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด         52,300.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 52,300.00  ราคาต  าสุด PN63040728 13/4/2563
136 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 PN63040729 13/4/2563
137 วัสดุทางการแพทย์ OR         89,880.00         89,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากัด
        89,880.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากัด
89,880.00  ราคาต  าสุด PN63040730 13/4/2563

138 วัสดุทางการแพทย์ OR         78,860.00         78,860.00 เฉพาะเจาะจง บ.มาเฮ่ เมดิคอล จ ากัด         78,860.00 บ.มาเฮ่ เมดิคอล จ ากัด 78,860.00  ราคาต  าสุด PN63040731 13/4/2563
139 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 PN63040732 13/4/2563
140 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 PN63040733 14/4/2563
141 วัสดุทางการแพทย์ OR         14,250.00         14,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)         14,250.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 14,250.00  ราคาต  าสุด PN63040734 14/4/2563

142 วัสดุทางการแพทย์ OR         89,600.00         89,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.แนชเชอเริลมีเดีย         89,600.00 บ.แนชเชอเริลมีเดีย 89,600.00  ราคาต  าสุด PN63040735 14/4/2563
143 วัสดุทางการแพทย์ OR         23,000.00         23,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์         23,000.00 บ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ 23,000.00  ราคาต  าสุด PN63040736 14/4/2563
144 วัสดุทางการแพทย์ OR         89,880.00         89,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
        89,880.00 บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
89,880.00  ราคาต  าสุด PN63040737 14/4/2563

145 วัสดุทางการแพทย์ OR         70,350.00         70,350.00 เฉพาะเจาะจง บ.มาเฮ่ เมดิคอล จ ากัด         70,350.00 บ.มาเฮ่ เมดิคอล จ ากัด 70,350.00  ราคาต  าสุด PN63040738 15/4/2563
146 วัสดุทางการแพทย์ OR         37,000.00         37,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออมนิเมด จ ากัด         37,000.00 บ.ออมนิเมด จ ากัด 37,000.00  ราคาต  าสุด PN63040739 15/4/2563
147 วัสดุทางการแพทย์ OR         98,440.00         98,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด         98,440.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 98,440.00  ราคาต  าสุด PN63040740 15/4/2563
148 วัสดุทางการแพทย์ OR         42,000.00         42,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออมนิเมด จ ากัด         42,000.00 บ.ออมนิเมด จ ากัด 42,000.00  ราคาต  าสุด PN63040741 16/4/2563
149 วัสดุทางการแพทย์ OR         84,000.00         84,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟวิเจอร์ ซัพพลาย จ ากัด         84,000.00 บ.ฟวิเจอร์ ซัพพลาย จ ากัด 84,000.00  ราคาต  าสุด PN63040742 16/4/2563
150 วัสดุทางการแพทย์ OR         56,900.00         56,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด         56,900.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 56,900.00  ราคาต  าสุด PN63040743 16/4/2563
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151 วัสดุทางการแพทย์ OR         24,396.00         24,396.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีเมด เชอร์จิคอลซัพพลาย 
จ ากัด

        24,396.00 บ.วีเมด เชอร์จิคอลซัพพลาย 
จ ากัด

24,396.00  ราคาต  าสุด PN63040744 16/4/2563

152 วัสดุทางการแพทย์ OR         11,770.00         11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด         11,770.00 บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 11,770.00  ราคาต  าสุด PN63040745 16/4/2563
153 วัสดุทางการแพทย์ OR         53,500.00         53,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด         53,500.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 53,500.00  ราคาต  าสุด PN63040746 21/4/2563
154 วัสดุทางการแพทย์ OR         76,000.00         76,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออมนิเมด จ ากัด         76,000.00 บ.ออมนิเมด จ ากัด 76,000.00  ราคาต  าสุด PN63040747 21/4/2563
155 วัสดุทางการแพทย์ OR         64,200.00         64,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด         64,200.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 64,200.00  ราคาต  าสุด PN63040748 21/4/2563
156 วัสดุทางการแพทย์ OR         56,700.00         56,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด         56,700.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 56,700.00  ราคาต  าสุด PN63040749 22/4/2563
157 วัสดุทางการแพทย์ OR         28,800.00         28,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด         28,800.00 บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 28,800.00  ราคาต  าสุด PN63040750 22/4/2563
158 วัสดุทางการแพทย์ OR         55,800.00         55,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากัด
        55,800.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากัด
55,800.00  ราคาต  าสุด PN63040751 22/4/2563

159 วัสดุทางการแพทย์ OR         30,900.00         30,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด         30,900.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 30,900.00  ราคาต  าสุด PN63040752 23/4/2563
160 วัสดุทางการแพทย์ OR         65,000.00         65,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากัด
        65,000.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากัด
65,000.00  ราคาต  าสุด PN63040753 23/4/2563

161 วัสดุทางการแพทย์ OR         91,485.00         91,485.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากัด

        91,485.00 บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากัด

91,485.00  ราคาต  าสุด PN63040754 23/4/2563

162 วัสดุทางการแพทย์ OR         97,490.00         97,490.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ากัด

        97,490.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ากัด

97,490.00  ราคาต  าสุด PN63040755 24/4/2563

163 วัสดุทางการแพทย์ OR         62,000.00         62,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พแีอนด์เจเมด จ ากัด         62,000.00 บ.พแีอนด์เจเมด จ ากัด 62,000.00  ราคาต  าสุด PN63040756 24/4/2563
164 วัสดุทางการแพทย์ OR         74,000.00         74,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อีไซเมด จ ากัด         74,000.00 บ. อีไซเมด จ ากัด 74,000.00  ราคาต  าสุด PN63040757 24/4/2563
165 วัสดุทางการแพทย์ OR         64,000.00         64,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อีไซเมด จ ากัด         64,000.00 บ. อีไซเมด จ ากัด 64,000.00  ราคาต  าสุด PN63040758 27/4/2563
166 วัสดุทางการแพทย์ OR         89,559.00         89,559.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากัด
        89,559.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 

(ไทย) จ ากัด
89,559.00  ราคาต  าสุด PN63040759 27/4/2563

167 วัสดุทางการแพทย์ OR         74,900.00         74,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากัด

        74,900.00 บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากัด

74,900.00  ราคาต  าสุด PN63040760 27/4/2563

168 วัสดุทางการแพทย์ OR     1,728,050.00     1,728,050.00 e-bidding บ.ฟาโวริกา จ ากัด     1,728,050.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 1,728,050.00  ราคาต  าสุด PN63040761 27/4/2563
169 วัสดุทางการแพทย์ OR           8,560.00           8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
          8,560.00 บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
8,560.00  ราคาต  าสุด PN63040762 28/4/2563

170 วัสดุทางการแพทย์ OR         40,000.00         40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟวิเจอร์ ซัพพลาย จ ากัด         40,000.00 บ.ฟวิเจอร์ ซัพพลาย จ ากัด 40,000.00  ราคาต  าสุด PN63040763 28/4/2563
171 วัสดุทางการแพทย์ OR         15,500.00         15,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทย เมด เทค จ ากัด         15,500.00 บ.ไทย เมด เทค จ ากัด 15,500.00  ราคาต  าสุด PN63040764 28/4/2563
172 วัสดุทางการแพทย์ OR         60,000.00         60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อีไซเมด จ ากัด         60,000.00 บ. อีไซเมด จ ากัด 60,000.00  ราคาต  าสุด PN63040765 28/4/2563
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173 วัสดุทางการแพทย์ OR         97,490.00         97,490.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ากัด

        97,490.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ากัด

97,490.00  ราคาต  าสุด PN63040766 28/4/2563

174 วัสดุทางการแพทย์ OR         58,768.68         58,768.68 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด         58,768.68 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 58,768.68  ราคาต  าสุด PN63040767 29/4/2563
175 วัสดุทางการแพทย์ OR         57,780.00         57,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
        57,780.00 บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
57,780.00  ราคาต  าสุด PN63040768 29/4/2563

176 วัสดุทางการแพทย์ OR         98,440.00         98,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด         98,440.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 98,440.00  ราคาต  าสุด PN63040769 30/4/2563
177 วัสดุทางการแพทย์ OR         89,880.00         89,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
        89,880.00 บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
89,880.00 PN63040770 30/4/2563

178 วัสดุวิทยาศาสตร์         23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

23,540.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

23,540.00 ราคาต  าสุด PK63040369 02/04/63

179 วัสดุวิทยาศาสตร์         87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 87,500.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 87,500.00 ราคาต  าสุด PK63040370 02/04/63
180 วัสดุวิทยาศาสตร์         97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 97,200.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 97,200.00 ราคาต  าสุด PK63040371 02/04/63
181 วัสดุวิทยาศาสตร์         18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัส จ ากัด 

(มหาชน)
18,600.00 บ. เทคโนเมดิคัส จ ากัด 

(มหาชน)
18,600.00 ราคาต  าสุด PK63040372 02/04/63

182 วัสดุวิทยาศาสตร์         69,336.00 69,336.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมด-วัน จ ากัด 69,336.00 บ. เมด-วัน จ ากัด 69,336.00 ราคาต  าสุด PK63040373 02/04/63
183 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) 

จ ากัด
80,943.36 บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) 

จ ากัด
80,943.36 ราคาต  าสุด PK63040374 02/04/63

184 วัสดุวิทยาศาสตร์         93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 93,000.00 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 93,000.00 ราคาต  าสุด PK63040375 02/04/63

185 วัสดุวิทยาศาสตร์         89,238.00 89,238.00 เฉพาะเจาะจง บ. 101 เมดิแคร์ จ ากัด 89,238.00 บ. 101 เมดิแคร์ จ ากัด 89,238.00 ราคาต  าสุด PK63040376 04/04/63
186 วัสดุวิทยาศาสตร์         57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
57,780.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
57,780.00 ราคาต  าสุด PK63040377 04/04/63

187 วัสดุวิทยาศาสตร์         97,263.00 97,263.00 เฉพาะเจาะจง บ. เดนติก้า จ ากัด 97,263.00 บ. เดนติก้า จ ากัด 97,263.00 ราคาต  าสุด PK63040378 04/04/63
188 วัสดุวิทยาศาสตร์         39,900.00 39,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ ากัด 39,900.00 บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ ากัด 39,900.00 ราคาต  าสุด PK63040379 04/04/63
189 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ. ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 80,943.36 บ. ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 80,943.36 ราคาต  าสุด PK63040380 04/04/63

190 วัสดุวิทยาศาสตร์           6,130.00 6,130.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

6,130.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

6,130.00 ราคาต  าสุด PK63040381 05/04/63

191 วัสดุวิทยาศาสตร์         37,340.00 37,340.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

37,340.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

37,340.00 ราคาต  าสุด PK63040382 05/04/63
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192 วัสดุวิทยาศาสตร์         83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บ. ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด 83,460.00 บ. ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด 83,460.00 ราคาต  าสุด PK63040383 05/04/63
193 วัสดุวิทยาศาสตร์         46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ ากัด 46,224.00 บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ ากัด 46,224.00 ราคาต  าสุด PK63040384 05/04/63
194 วัสดุวิทยาศาสตร์           9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด
9,300.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด
9,300.00 ราคาต  าสุด PK63040385 05/04/63

195 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 80,943.36 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 80,943.36 ราคาต  าสุด PK63040386 05/04/63

196 วัสดุวิทยาศาสตร์         65,751.51 65,751.51 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) 
จ ากัด

65,751.51 บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) 
จ ากัด

65,751.51 ราคาต  าสุด PK63040387 09/04/63

197 วัสดุวิทยาศาสตร์         99,750.00 99,750.00 เฉพาะเจาะจง บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ ากัด 99,750.00 บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ ากัด 99,750.00 ราคาต  าสุด PK63040388 09/04/63
198 วัสดุวิทยาศาสตร์         84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ 

จ ากัด
84,000.00 บ. กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ 

จ ากัด
84,000.00 ราคาต  าสุด PK63040389 09/04/63

199 วัสดุวิทยาศาสตร์         17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

17,976.00 บ. ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

17,976.00 ราคาต  าสุด PK63040390 09/04/63

200 วัสดุวิทยาศาสตร์           2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 2,600.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 2,600.00 ราคาต  าสุด PK63040391 09/04/63
201 วัสดุวิทยาศาสตร์         98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิทอป จ ากัด 98,868.00 บ. เมดิทอป จ ากัด 98,868.00 ราคาต  าสุด PK63040392 09/04/63
202 วัสดุวิทยาศาสตร์         85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินโดเมด (ประเทศไทย) 

จ ากัด
85,600.00 บ.อินโดเมด (ประเทศไทย) 

จ ากัด
85,600.00 ราคาต  าสุด PK63040393 09/04/63

203 วัสดุวิทยาศาสตร์         97,700.00 97,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ เมด จ ากัด 97,700.00 บ.พาวเวอร์ เมด จ ากัด 97,700.00 ราคาต  าสุด PK63040394 09/04/63
204 วัสดุวิทยาศาสตร์         31,745.00 31,745.00 เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ เมด จ ากัด 31,745.00 บ.พาวเวอร์ เมด จ ากัด 31,745.00 ราคาต  าสุด PK63040395 09/04/63
205 วัสดุวิทยาศาสตร์         94,920.00 94,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิโนวา จ ากัด 94,920.00 บ.เมดดิโนวา จ ากัด 94,920.00 ราคาต  าสุด PK63040396 09/04/63
206 วัสดุวิทยาศาสตร์         11,908.00 11,908.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 

จ ากัด
11,908.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 

จ ากัด
11,908.00 ราคาต  าสุด PK63040397 09/04/63

207 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 80,943.36 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 80,943.36 ราคาต  าสุด PK63040398 10/04/63
208 วัสดุวิทยาศาสตร์         93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. COMMERCIAI SCIENCE 

CO
93,000.00 บ. COMMERCIAI SCIENCE 

CO
93,000.00 ราคาต  าสุด PK63040399 10/04/63

209 วัสดุวิทยาศาสตร์         95,200.00 95,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

95,200.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

95,200.00 ราคาต  าสุด PK63040400 10/04/63

210 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 80,892.00  หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 80,892.00 ราคาต  าสุด PK63040401 10/04/63
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211 วัสดุวิทยาศาสตร์         86,028.00 86,028.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

86,028.00 บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

86,028.00 ราคาต  าสุด PK63040402 10/04/63

212 วัสดุวิทยาศาสตร์         98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

98,868.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

98,868.00 ราคาต  าสุด PK63040403 10/04/63

213 วัสดุวิทยาศาสตร์         91,485.00 91,485.00 เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

91,485.00 บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

91,485.00 ราคาต  าสุด PK63040404 10/04/63

214 วัสดุวิทยาศาสตร์         85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดนติก้า จ ากัด 85,600.00 บ.เดนติก้า จ ากัด 85,600.00 ราคาต  าสุด PK63040405 10/04/63
215 วัสดุวิทยาศาสตร์         87,500.00 87,500.00 e-bidding บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 87,500.00 บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 87,500.00 ราคาต  าสุด PK63040406 11/04/63
216 วัสดุวิทยาศาสตร์         21,800.00 21,800.00 e-bidding บ.เมดดิโนวา จ ากัด 21,800.00 บ.เมดดิโนวา จ ากัด 21,800.00 ราคาต  าสุด PK63040407 11/04/63
217 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 80,892.00 บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 80,892.00 ราคาต  าสุด PK63040408 11/04/63
218 วัสดุวิทยาศาสตร์         90,479.20 90,479.20 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 90,479.20 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 90,479.20 ราคาต  าสุด PK63040409 11/04/63

219 วัสดุวิทยาศาสตร์         88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

88,275.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

88,275.00 ราคาต  าสุด PK63040410 11/04/63

220 วัสดุวิทยาศาสตร์         98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บ. 101 เมดิแคร์ จ ากัด 98,226.00 บ. 101 เมดิแคร์ จ ากัด 98,226.00 ราคาต  าสุด PK63040411 11/04/63
221 วัสดุวิทยาศาสตร์         82,500.00 82,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด
82,500.00 บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด
82,500.00 ราคาต  าสุด PK63040412 11/04/63

222 วัสดุวิทยาศาสตร์         79,822.00 79,822.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

79,822.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

79,822.00 ราคาต  าสุด PK63040413 12/04/63

223 วัสดุวิทยาศาสตร์         72,478.00 72,478.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) 
จ ากัด

72,478.00 บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) 
จ ากัด

72,478.00 ราคาต  าสุด PK63040414 12/04/63

224 วัสดุวิทยาศาสตร์         67,990.00 67,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากัด 67,990.00 บ.เมดิทอป จ ากัด 67,990.00 ราคาต  าสุด PK63040415 12/04/63
225 วัสดุวิทยาศาสตร์         18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ ากัด 18,000.00 บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ ากัด 18,000.00 ราคาต  าสุด PK63040416 12/04/63

226 วัสดุวิทยาศาสตร์         21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ 
จ ากัด

21,400.00 บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ 
จ ากัด

21,400.00 ราคาต  าสุด PK63040417 12/04/63

227 วัสดุวิทยาศาสตร์         29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 29,425.00 บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 29,425.00 ราคาต  าสุด PK63040418 12/04/63

228 วัสดุวิทยาศาสตร์         90,479.00 90,479.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

90,479.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

90,479.00 ราคาต  าสุด PK63040419 13/04/63
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229 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ก็ด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

80,943.36 บ.ก็ด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

80,943.36 ราคาต  าสุด PK63040420 13/04/63

230 วัสดุวิทยาศาสตร์         98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิโนวา จ ากัด 98,226.00 บ.เมดดิโนวา จ ากัด 98,226.00 ราคาต  าสุด PK63040421 13/04/63
231 วัสดุวิทยาศาสตร์           9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
9,300.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
9,300.00 ราคาต  าสุด PK63040422 13/04/63

232 วัสดุวิทยาศาสตร์         87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 87,500.00 บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 87,500.00 ราคาต  าสุด PK63040423 13/04/63
233 วัสดุวิทยาศาสตร์         89,238.00 89,238.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 89,238.00 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 89,238.00 ราคาต  าสุด PK63040424 13/04/63

234 วัสดุวิทยาศาสตร์           9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 9,450.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 9,450.00 ราคาต  าสุด PK63040425 14/04/63
235 วัสดุวิทยาศาสตร์         13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. 101 เมดิแคร์ จ ากัด 13,600.00 บ. 101 เมดิแคร์ จ ากัด 13,600.00 ราคาต  าสุด PK63040426 14/04/63
236 วัสดุวิทยาศาสตร์           2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 2,500.00 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 2,500.00 ราคาต  าสุด PK63040427 14/04/63

237 วัสดุวิทยาศาสตร์         96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 96,300.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 96,300.00 ราคาต  าสุด PK63040428 14/04/63

238 วัสดุวิทยาศาสตร์         74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยสก็อต จ ากัด 74,900.00 บ.ไทยสก็อต จ ากัด 74,900.00 ราคาต  าสุด PK63040429 14/04/63
239 วัสดุวิทยาศาสตร์           9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอฟฟเินเท็ค จ ากัด 9,095.00 บ.แอฟฟเินเท็ค จ ากัด 9,095.00 ราคาต  าสุด PK63040430 14/04/63
240 วัสดุวิทยาศาสตร์         13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 13,910.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 13,910.00 ราคาต  าสุด PK63040431 14/04/63
241 วัสดุวิทยาศาสตร์         53,767.50 53,767.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
53,767.50 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
53,767.50 ราคาต  าสุด PK63040432 15/04/63

242 วัสดุวิทยาศาสตร์           3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

3,103.00 บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

3,103.00 ราคาต  าสุด PK63040433 15/04/63

243 วัสดุวิทยาศาสตร์         58,900.00 58,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 58,900.00 บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 58,900.00 ราคาต  าสุด PK63040434 15/04/63
244 วัสดุวิทยาศาสตร์           3,124.40 3,124.40 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 3,124.40 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 3,124.40 ราคาต  าสุด PK63040435 15/04/63
245 วัสดุวิทยาศาสตร์         26,803.50 26,803.50 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 26,803.50 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 26,803.50 ราคาต  าสุด PK63040436 15/04/63

246 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 80,943.36 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 80,943.36 ราคาต  าสุด PK63040437 16/04/63
247 วัสดุวิทยาศาสตร์           6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
6,000.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
6,000.00 ราคาต  าสุด PK63040438 16/04/63

248 วัสดุวิทยาศาสตร์         94,920.00 94,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

94,920.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

94,920.00 ราคาต  าสุด PK63040439 16/04/63
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249 วัสดุวิทยาศาสตร์         98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

98,226.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

98,226.00 ราคาต  าสุด PK63040440 16/04/63

250 วัสดุวิทยาศาสตร์         68,700.00 68,700.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 68,700.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 68,700.00 ราคาต  าสุด PK63040441 16/04/63
251 วัสดุวิทยาศาสตร์         32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
32,100.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
32,100.00 ราคาต  าสุด PK63040442 17/04/63

252 วัสดุวิทยาศาสตร์         15,850.00 15,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 15,850.00 บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 15,850.00 ราคาต  าสุด PK63040443 17/04/63

253 วัสดุวิทยาศาสตร์         97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์เทด เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด

97,500.00 บ.เวิลด์เทด เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด

97,500.00 ราคาต  าสุด PK63040444 17/04/63

254 วัสดุวิทยาศาสตร์           9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 9,500.00 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 9,500.00 ราคาต  าสุด PK63040445 17/04/63

255 วัสดุวิทยาศาสตร์           3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไฮเมดิคอล จ ากัด 3,531.00 บ.ไฮเมดิคอล จ ากัด 3,531.00 ราคาต  าสุด PK63040446 17/04/63
256 วัสดุวิทยาศาสตร์         77,500.00 77,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ ากัด 77,500.00 บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ ากัด 77,500.00 ราคาต  าสุด PK63040447 18/04/63

257 วัสดุวิทยาศาสตร์         78,676.00 78,676.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

78,676.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

78,676.00 ราคาต  าสุด PK63040448 18/04/63

258 วัสดุวิทยาศาสตร์         94,920.00 94,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 94,920.00 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 94,920.00 ราคาต  าสุด PK63040449 18/04/63

259 วัสดุวิทยาศาสตร์         87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ ากัด 87,500.00 บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ ากัด 87,500.00 ราคาต  าสุด PK63040450 18/04/63

260 วัสดุวิทยาศาสตร์         97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 97,200.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 97,200.00 ราคาต  าสุด PK63040451 18/04/63
261 วัสดุวิทยาศาสตร์         93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 93,000.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 93,000.00 ราคาต  าสุด PK63040452 18/04/63
262 วัสดุวิทยาศาสตร์         93,084.11 93,084.11 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 93,084.11 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 93,084.11 ราคาต  าสุด PK63040453 19/04/63
263 วัสดุวิทยาศาสตร์         95,200.00 95,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 95,200.00 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 95,200.00 ราคาต  าสุด PK63040454 19/04/63

264 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) 
จ ากัด

80,943.36 บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) 
จ ากัด

80,943.36 ราคาต  าสุด PK63040455 19/04/63

265 วัสดุวิทยาศาสตร์         85,065.00 85,065.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

85,065.00 บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

85,065.00 ราคาต  าสุด PK63040456 19/04/63
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266 วัสดุวิทยาศาสตร์         49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

49,000.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

49,000.00 ราคาต  าสุด PK63040457 25/04/63

267 วัสดุวิทยาศาสตร์         26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิทอป จ ากัด 26,750.00 บ.เมดดิทอป จ ากัด 26,750.00 ราคาต  าสุด PK63040458 25/04/63
268 วัสดุวิทยาศาสตร์         43,450.00 43,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.ควอริฟาย จ ากัด 43,450.00 บ.ควอริฟาย จ ากัด 43,450.00 ราคาต  าสุด PK63040459 25/04/63
269 วัสดุวิทยาศาสตร์         79,800.00 79,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 79,800.00 บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 79,800.00 ราคาต  าสุด PK63040460 25/04/63

270 วัสดุวิทยาศาสตร์         74,044.00 74,044.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

74,044.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

74,044.00 ราคาต  าสุด PK63040461 25/04/63

271 วัสดุวิทยาศาสตร์         80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีไอ (ประเทศไทย ) จ ากัด 80,892.00 บ.ไอดีไอ (ประเทศไทย ) จ ากัด 80,892.00 ราคาต  าสุด PK63040462 25/04/63

272 วัสดุวิทยาศาสตร์         90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด-วัน จ ากัด 90,000.00 บ.เมด-วัน จ ากัด 90,000.00 ราคาต  าสุด PK63040463 26/04/63
273 วัสดุวิทยาศาสตร์         85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด
85,600.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด
85,600.00 ราคาต  าสุด PK63040464 26/04/63

274 วัสดุวิทยาศาสตร์         94,920.00 94,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

94,920.00 บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

94,920.00 ราคาต  าสุด PK63040465 26/04/63

275 วัสดุวิทยาศาสตร์           8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ เมด จ ากัด 8,550.00 บ.พาวเวอร์ เมด จ ากัด 8,550.00 ราคาต  าสุด PK63040466 26/04/63
276 วัสดุวิทยาศาสตร์         59,950.00 59,950.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 59,950.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 59,950.00 ราคาต  าสุด PK63040467 27/04/63
277 วัสดุวิทยาศาสตร์         96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ควอริฟาย จ ากัด 96,300.00 บ.ควอริฟาย จ ากัด 96,300.00 ราคาต  าสุด PK63040468 27/04/63
278 วัสดุวิทยาศาสตร์         85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 

จ ากัด
85,600.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 

จ ากัด
85,600.00 ราคาต  าสุด PK63040469 27/04/63

279 น้ ายาตรวจวิเคราะห ์HIV 
RNA

      485,660.16       485,660.16 เฉพาะเจาะจง บจก.DKSH (ประเทศไทย)       485,660.16 บจก.DKSH (ประเทศไทย)       485,661.16 ราคาต  าสุด 72/2563 1/4/2563

280 ถุงบรรจุโลหติชนิด 4 ถุง 
ประมาตร 450 ml. ชนิด 
Full Safety

      496,587.00       496,587.00 เฉพาะเจาะจง บจก.DKSH (ประเทศไทย)       496,587.00 บจก.DKSH (ประเทศไทย)       496,588.00 ราคาต  าสุด 79/2563 13/4/2563

281 ชุดตรวจวิเคราะหค์วาม
เป็นกรด-ด่างในเลือด 
(Blood gas)

    1,659,000.00     1,659,000.00 e-bidding บจก.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส     1,659,000.00 บจก.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส     1,659,001.00 ราคาต  าสุด 83/2563 24/4/2563

282 ชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือดชนิด
 Double Dose

    2,038,350.00     2,038,350.00 e-bidding บจก.DKSH (ประเทศไทย)     2,038,350.00 บจก.DKSH (ประเทศไทย)     2,038,351.00 ราคาต  าสุด 84/2563 24/4/2563
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283 วัสดุวิทยาศาสตร์พยาธิ
วิทยาคลนิก จ านวน 3 
รายการ

    1,685,250.00     1,685,250.00 e-bidding บจก.ซิลซิล ฟาร์มา     1,685,250.00 บจก.ซิลซิล ฟาร์มา     1,685,250.00 ราคาต  าสุด 85/2563 24/4/2563

284 ชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือดชนิด
 Single Dose

    2,038,350.00     2,038,350.00 e-bidding บจก.ซิลซิล ฟาร์มา     2,038,350.00 บจก.ซิลซิล ฟาร์มา     2,038,351.00 ราคาต  าสุด 86/2563 24/4/2563

285 วัสดุวิทยาศาสตร์พยาธิ
วิทยาคลนิก จ านวน 2 
รายการ

    2,673,000.00     2,673,000.00 e-bidding บจก.ซิลซิล ฟาร์มา     2,673,000.00 บจก.ซิลซิล ฟาร์มา     2,673,001.00 ราคาต  าสุด 87/2563 24/4/2563

286 น้ ายาตรวจ Hemoglobin
 A1C

    2,786,280.00     2,786,280.00 e-bidding บจก.DKSH (ประเทศไทย)     2,786,280.00 บจก.DKSH (ประเทศไทย)     2,786,280.00 ราคาต  าสุด 96/2563 30/4/2563

287 วัสดุก่อสร้าง             25,586             25,586 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง             25,586 ร้านปิยพรก่อสร้าง             25,586 ราคาต  าสุด PA63040106 17/04/2563
288 วัสดุก่อสร้าง             67,390             67,390 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น             67,390 หลักเพชรคอนสตรัคชั น             67,390 ราคาต  าสุด PA63040107 17/04/2563
289 วัสดุก่อสร้าง             30,425             30,425 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง             30,425 ร้านปิยพรก่อสร้าง             30,425 ราคาต  าสุด PA63040108 17/04/2563
290 วัสดุก่อสร้าง             12,394             12,394 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี             12,394 ต.พฒันาการราชบุรี             12,394 ราคาต  าสุด PA63040109 17/04/2563
291 วัสดุก่อสร้าง             69,625             69,625 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น             69,625 หลักเพชรคอนสตรัคชั น             69,625 ราคาต  าสุด PA63040110 17/04/2563
292 วัสดุก่อสร้าง             11,500             11,500 เฉพาะเจาะจง สกลชัย             11,500 สกลชัย             11,500 ราคาต  าสุด PA63040111 27/04/2563
293 วัสดุก่อสร้าง             40,646             40,646 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง             40,646 ร้านปิยพรก่อสร้าง             40,646 ราคาต  าสุด PA63040112 27/04/2563
294 วัสดุก่อสร้าง             34,500             34,500 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น             34,500 หลักเพชรคอนสตรัคชั น             34,500 ราคาต  าสุด PA63040113 27/04/2563
295 วัสดุก่อสร้าง               3,398               3,398 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี               3,398 ต.พฒันาการราชบุรี               3,398 ราคาต  าสุด PA63040114 29/4/2563
296 วัสดุก่อสร้าง             56,735             56,735 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น             56,735 หลักเพชรคอนสตรัคชั น             56,735 ราคาต  าสุด PA63040115 29/4/2563
297 วัสดุก่อสร้าง             77,575             77,575 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น             77,575 หลักเพชรคอนสตรัคชั น             77,575 ราคาต  าสุด PA63040116 29/4/2563
298 วัสดุไฟฟา้         30,246.00         30,246.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง         30,246.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง         30,246.00 ราคาต  าสุด P963040091 20/04/2563
299 วัสดุไฟฟา้           2,675.00           2,675.00 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์           2,675.00 ทวีวัฒน์           2,675.00 ราคาต  าสุด P963040092 20/04/2563
300 วัสดุไฟฟา้         91,345.00         91,345.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง         91,345.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง         91,345.00 ราคาต  าสุด P963040093 20/04/2563
301 วัสดุไฟฟา้           2,653.60           2,653.60 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์           2,653.60 ทวีวัฒน์           2,653.60 ราคาต  าสุด P963040094 20/04/2563
302 วัสดุไฟฟา้           1,883.20           1,883.20 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์           1,883.20 ทวีวัฒน์           1,883.20 ราคาต  าสุด P963040095 23/04/2563
303 วัสดุไฟฟา้         61,777.00         61,777.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง         61,777.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง         61,777.00 ราคาต  าสุด P963040096 23/04/2563
304 วัสดุไฟฟา้           4,226.50           4,226.50 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์           4,226.50 ทวีวัฒน์           4,226.50 ราคาต  าสุด P963040097 23/04/2563
305 วัสดุไฟฟา้         31,428.00         31,428.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง         31,428.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง         31,428.00 ราคาต  าสุด P963040098 23/04/2563
306 วัสดุไฟฟา้         23,350.00         23,350.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวิส         23,350.00 กฤษณะเซอวิส         23,350.00 ราคาต  าสุด P963040100 29/04/2563
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307 อาหารทางการแพทย์         41,730.00         41,730.00 เฉพาะเจาะจง บ. บ้านโป่งโนวิเทท จ ากัด         41,730.00 บ. บ้านโป่งโนวิเทท จ ากัด         41,730.00 ราคาต  าสุด Pด63040041 30/4/2563
308 อาหารทางการแพทย์       425,004.00       425,004.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด       425,004.00 บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด       425,004.00 ราคาต  าสุด 94/2563 30/4/2563
309 ผัก ผลไม้ GAP 214,889.20 214,889.20 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกิจ บัวบุญเลิศ 214,889.20 นายณัฐกิจ บัวบุญเลิศ 214,889.20 ราคาต  าสุด 95/2563 30/4/2563
310 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น         90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ซี.เค 

ปิโตรเลียม
        90,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ซี.เค 

ปิโตรเลียม
        90,000.00 ราคาต  าสุด PB630400033 02/04/63

311 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น         90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ซี.เค 
ปิโตรเลียม

        90,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ซี.เค 
ปิโตรเลียม

        90,000.00 ราคาต  าสุด PB630400034 09/04/63

312 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น         90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ซี.เค 
ปิโตรเลียม

        90,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ซี.เค 
ปิโตรเลียม

        90,000.00 ราคาต  าสุด PB630400035 22/04/63

313 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น         34,000.00         34,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรงชายเคหะภณัฑ์ (แก๊ส)         34,000.00 ร้าน ทรงชายเคหะภณัฑ์ (แก๊ส)         34,000.00 ราคาต  าสุด PB630400036 22/04/63

314 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น         20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย         20,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย         20,000.00 ราคาต  าสุด PB63040031 01/04/63

315 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น           2,400.00           2,400.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย           2,400.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย           2,400.00 ราคาต  าสุด PB63040032 02/04/63

316 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น           3,200.00           3,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย           3,200.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย           3,200.00 ราคาต  าสุด PB63040033 21/04/63

317 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น           7,000.00           7,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย           7,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย           7,000.00 ราคาต  าสุด PB63040034 24/04/63

318 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น         20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย         20,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พลับพลาชัย         20,000.00 ราคาต  าสุด PB63040035 30/04/63

319 จ้างเหมาบริการ         99,996.00         99,996.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฬาลักษณ์  ค าพนัดุง         99,996.00 น.ส.จุฬาลักษณ์  ค าพนัดุง         99,996.00 ราคาต  าสุด P263041276 21/04/63
320 จ้างเหมาบริการ         99,996.00         99,996.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพวรรณ  เฮงจินดา         99,996.00 น.ส.ทิพวรรณ  เฮงจินดา         99,996.00 ราคาต  าสุด P263041277 21/04/63
321 จ้างเหมาบริการ         99,960.00         99,960.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรสุดา  ดนตรี         99,960.00 น.ส.ภทัรสุดา  ดนตรี         99,960.00 ราคาต  าสุด P263041278 21/04/63
322 จ้างเหมาบริการ         15,750.00         15,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กราฟฟกิปร้ิน จ ากัด         15,750.00 บริษทั กราฟฟกิปร้ิน จ ากัด         15,750.00 ราคาต  าสุด P263041337 30/04/63
323 จ้างเหมาบริการ         10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ เอส ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์         10,000.00 ร้าน เอ เอส ก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์         10,000.00 ราคาต  าสุด P263041338 30/04/63
324 จ้างเหมาบริการ         30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติณัฐ  พนมฤทธิ์         30,000.00 นายกิตติณัฐ  พนมฤทธิ์         30,000.00 ราคาต  าสุด P263041339 30/04/63
325 จ้างเหมาบริการตรวจด้วย

เครื องเอกซเรย์คอมพวิเตอร์
    9,000,000.00     9,000,000.00 ประกวดราคา บริษทั โตโมกราฟ จ ากัด     8,995,400.00 บริษทั โตโมกราฟ จ ากัด     8,995,400.00 ราคาต  าสุด 55/2563 16/4/2563
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326 ปรับปรุงพืน้ที บริเวณ
ศาลาปูเ้ป็นหอ้งตรวจคัด
กรองโรคทางเดินหายใจ

      389,100.00       389,100.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอ.เอส.บิวด้ิง       385,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอ.เอส.บิวด้ิง       385,000.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

54/2563 10 เมษายน 2563

327 ปรับปรุงหนิแกรนิต 
ด้านหน้าลิฟท์ ชัน้ 4 
อาคารเมตตา

        42,800.00         42,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรก่อสร้าง         42,500.00 ร้านปิยพรก่อสร้าง         42,500.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

PO
Pก63041265

20 เมษายน 2563

328 ปรับปรุงกระถางต้นไม้
ด้านหน้าอาคารพกัแพทย์1 
และเทพืน้ คสล.ภายใน
โรงพยาบาลฯ

        95,400.00         95,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชั น
 จ ากัด

        95,000.00 บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชั น
 จ ากัด

        95,000.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

PO
Pก63041266

20 เมษายน 2563

329 ปรับปรุงหอ้งพกัแพทย์
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
อาคารพกัแพทย์ 1 ชัน้ 2

        68,600.00         68,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชั น
 จ ากัด

        68,000.00 บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชั น
 จ ากัด

        68,000.00 ไม่เกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

PO
Pก63041267

20 เมษายน 2563

330 ครุภณัฑ์การแพทย์ 320,000.00 320,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 320,000.00 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 320,000.00 ราคาต  าสุด 73/2563 7/4/2563
331 ครุภณัฑ์การแพทย์ 195,800.00 195,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเค.เมดิคอล 195,800.00 หจก.ว.ีเค.เมดิคอล 195,800.00 ราคาต  าสุด 74/2563 7/4/2563
332 ครุภณัฑ์ทั วไป 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 40,000.00 หจก.บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 40,000.00 ราคาต  าสุด PJ63040105 17/4/2563
333 ครุภณัฑ์ทั วไป 24,700.00 24,700.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 24,700.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 24,700.00 ราคาต  าสุด Pง63040106 17/4/2563
334 ครุภณัฑ์การแพทย์ 52,300.00 52,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเค.เมดิคอล 52,300.00 หจก.ว.ีเค.เมดิคอล 52,300.00 ราคาต  าสุด Pณ63040107 17/4/2563
335 ครุภณัฑ์ทั วไป 12,750.00 12,750.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 12,750.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 12,750.00 ราคาต  าสุด Pณ63040108 17/4/2563
336 ครุภณัฑ์ทั วไป 1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 1,890.00 หจก.บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 1,890.00 ราคาต  าสุด Pณ63040109 17/4/2563
337 ครุภณัฑ์ทั วไป 8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 8,300.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 8,300.00 ราคาต  าสุด Pณ63040110 17/4/2563
338 ครุภณัฑ์ทั วไป 10,160.00 10,160.00 เฉพาะเจาะจง กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 10,160.00 กิตติศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ 10,160.00 ราคาต  าสุด Pณ63040114 17/4/2563
339 ครุภณัฑ์ทั วไป 38,199.00 38,199.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทัศพรซัพพลายฯ 38,199.00 บ.ทัศพรซัพพลายฯ 38,199.00 ราคาต  าสุด PJ63040115 17/4/2563
340 ครุภณัฑ์ทั วไป 38,199.00 38,199.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทัศพรซัพพลายฯ 38,199.00 บ.ทัศพรซัพพลายฯ 38,199.00 ราคาต  าสุด PJ63040116 17/4/2563
341 ครุภณัฑ์การแพทย์ 280,000.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอโครเทค 280,000.00 บ.ไอโครเทค 280,000.00 ราคาต  าสุด 92/2563 27/4/2563
342 ครุภณัฑ์การแพทย์ 189,069.00 189,069.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 189,069.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 189,069.00 ราคาต  าสุด 93/2563 29/4/2563
343 จ้างเหมาบริการ 392,500.00 392,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซ

สเซอรี 
392,500.00 บ.สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซ

สเซอรี 
392,500.00 ราคาต  าสุด 56/2563 30/4/2563
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344 จ้างเหมาบริการ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซ
สเซอรี 

99,000.00 บ.สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซ
สเซอรี 

99,000.00 ราคาต  าสุด P263031089 30/4/2563

345 ซ่อมเครื องซีลถุงอบแก๊ส         56,700.00         56,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี ที วาย เดนทัล         56,700.00 หจก.ซี ที วาย เดนทัล         56,700.00 ราคาต  าสุด P$63040089 7/04/2563
346 ซ่อมเครืองควบคุมการให้

สารละลายทางหลอดเลือด
        12,100.00         12,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด         12,100.00 บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด         12,100.00 ราคาต  าสุด P$63040090 7/04/2563

347 ซ่อมยูนิตท าฟนั           8,400.00           8,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์พซี โซลูชั น จ ากัด           8,400.00 บ.แฮนด์พซี โซลูชั น จ ากัด           8,400.00 ราคาต  าสุด P$63040091 7/04/2563
348 ซ่อมเครื องนึ งฆ่าเชือ้โรค

ชนิดอัตโนมัติขนาดใหญ่
        27,392.00         27,392.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์)         27,392.00 บ.เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์)         27,392.00 ราคาต  าสุด P$63040092 7/04/2563

349 ซ่อมกล้องผ่าตัดตา         34,240.00         34,240.00 เฉพาะเจาะจง บ.คาร์ ไซ         34,240.00 บ.คาร์ ไซ         34,240.00 ราคาต  าสุด P$63040093 7/04/2563
350 ซ่อมหม้อต้มสมุนไพร           3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์           3,500.00 คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์           3,500.00 ราคาต  าสุด P$63040094 7/04/2563
351 ซ่อมเครื องอัดอากาศ         41,730.00         41,730.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทัศพรซัพพลายและอเล็ก

ทรอนิกส์
        41,730.00 บ.ทัศพรซัพพลายและอเล็ก

ทรอนิกส์
        41,730.00 ราคาต  าสุด P$63040095 7/04/2563

352 ซ่อมโคมไฟผ่าตัดแบบติด
เพดาน

        24,300.00         24,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์ฟร์อม เฮลท์แคร์         24,300.00 บ.โมเดอร์ฟร์อม เฮลท์แคร์         24,300.00 ราคาต  าสุด P$63040096 23/04/2563

353 ซ่อมกล้องจุลทรรศ 2 ตา           9,840.00           9,840.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม แอล เทคโนโลยี จ ากัด           9,840.00 บ.เอ็ม แอล เทคโนโลยี จ ากัด           9,840.00 ราคาต  าสุด P$63040097 28/04/2563
354 ซ่อมท่อ ID           8,000.00           8,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์           8,000.00 คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์           8,000.00 ราคาต  าสุด P$63040098 28/04/2563
355 ซ่อมยูนิตท าฟนั         13,580.00         13,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี ที วาย เดนทัล         13,580.00 หจก.ซี ที วาย เดนทัล         13,580.00 ราคาต  าสุด P$63040099 28/04/2563
356 ซ่อมเครื องควบคุมการให้

สารละลายทางหลอดเลือด
ด า

        18,100.00         18,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด         18,100.00 บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด         18,100.00 ราคาต  าสุด P$63040100 28/04/2563

357 ซ่อมเครื องช่วยหายใจชนิด
ควบคุมความดัน

        19,100.00         19,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไซฟไลนเทคโนโลยี         19,100.00 บ.ไซฟไลนเทคโนโลยี         19,100.00 ราคาต  าสุด P$63040101 28/04/2563

358 ซ่อมเกจ์  Regulator            4,119.50           4,119.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเมนเทนแนนส์           4,119.50 บ.ไบโอเมนเทนแนนส์           4,119.50 ราคาต  าสุด P$63040102 28/04/2563
359 ซ่อมเครื องกระตุกหวัใจ

และติดตามการท างาน
ของหวัใจ

        15,400.00         15,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.อี ฟอร์ แอล เอม         15,400.00 บ.อี ฟอร์ แอล เอม         15,400.00 ราคาต  าสุด P$63040103 28/04/2563

360 ซ่อมหวักรอ         11,000.00         11,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แฮนด์พซี โซลูชั น จ ากัด         11,000.00 บ.แฮนด์พซี โซลูชั น จ ากัด         11,000.00 ราคาต  าสุด P$63040104 29/4/2563
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361 ซ่อมเครื องนึ งฆ่าเชือ้โรค
ด้วยไอน้ า แบบมีระบบ
สุญญากาศ

        16,585.00         16,585.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทัชนาวเออร์ (ไทยแลนด์)         16,585.00 บ.ทัชนาวเออร์ (ไทยแลนด์)         16,585.00 ราคาต  าสุด P$63040105 29/4/2563

362 ซอ่มเครื องบ าบัดน้ า         26,054.50         26,054.50 เฉพาะเจาะจง บ.วอเทค         26,054.50 บ.วอเทค         26,054.50 ราคาต  าสุด P$63040106 29/4/2563
363 ซ่อมเครื องช่วยหายใจชนิด

ควบคุมปริมาตรความดัน
        22,010.00         22,010.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกทเวย์ เฮลท์แคร์         22,010.00 บ.เกทเวย์ เฮลท์แคร์         22,010.00 ราคาต  าสุด P$63040107 29/4/2563

364 ซ่อมเครื องไตเทียม         33,105.80         33,105.80 เฉพาะเจาะจง บ.นิคิโซ เมดิคัล         33,105.80 บ.นิคิโซ เมดิคัล         33,105.80 ราคาต  าสุด P$63040108 29/4/2563
365 ซ่อมเครื องท าใหร่้างกาย

อบอุน่ด้วยแรงร้อน
        11,984.00         11,984.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอทเทส (ประเทศไทย)         11,984.00 บ.แอทเทส (ประเทศไทย)         11,984.00 ราคาต  าสุด P$63040109 29/4/2563

366 ซ่อมเครื องนึ งฆ่าเชือ้โรค
ชนิดอัตโนมัติขนาดใหญ่

        49,648.00         49,648.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์)         49,648.00 บ.เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์)         49,648.00 ราคาต  าสุด P$63040110 29/4/2563

367 ซ่อมเครื องช่วยหายใจชนิด
ควบคุมปริมาตรความดัน

        67,046.20         67,046.20 เฉพาะเจาะจง บ.เดรเกอร์ เมดิคัล         67,046.20 บ.เดรเกอร์ เมดิคัล         67,046.20 ราคาต  าสุด P$63040111 29/4/2563

368 ซ่อมเครื องสลายต้อ
กระจกด้วยคลื นเสียง
ความถี สูง

        60,000.00         60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)         60,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)         60,000.00 ราคาต  าสุด P$63040112 29/4/2563

369 ซ่อมเครื องส่องไฟเด็กตัว
เหลืองในทารกแรกเกิด

          9,951.00           9,951.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซินิธ ซายน์           9,951.00 บ.ซินิธ ซายน์           9,951.00 ราคาต  าสุด P$63040113 30/4/2563

370 ซ่อมเครื องอบท าให้
ปราศจากเชือ้ด้วยแก๊ส

          8,850.00           8,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพรม์ เมดิคอล           8,850.00 บ.ไพรม์ เมดิคอล           8,850.00 ราคาต  าสุด P$63040114 30/4/2563

371 ซ่อมเครื องตรวจ
สมรรถภาพปอด

          3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอราวัณ ไฮเทค           3,500.00 บ.เอราวัณ ไฮเทค           3,500.00 ราคาต  าสุด P$63040115 30/4/2563

372 ซ่อมเครื องช่วยหายใจชนิด
ควบคุมปริมาตรความดัน

        95,000.00         95,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล         95,000.00 บ.ไอดีเอส เมดิคอล         95,000.00 ราคาต  าสุด P$63040116 30/4/2563

373 ซ่อมตู้เก็บเวชภณัฑ์         29,104.00         29,104.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธเนศพฒันา จ ากัด         29,104.00 บ.ธเนศพฒันา จ ากัด         29,104.00 ราคาต  าสุด P$63040117 30/4/2563
374 จ้างติดต้ังหวัจ่ายแก๊ส           9,630.00           9,630.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วินเทร็ชเชอร์           9,630.00 หจก.วินเทร็ชเชอร์           9,630.00 ราคาต  าสุด P$63040118 30/4/2563
375 ซ่อมตู้ปลอดเชือ้โรค         69,550.00         69,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมกกะฟลิ จ ากัด         69,550.00 บ.เมกกะฟลิ จ ากัด         69,550.00 ราคาต  าสุด P$63040119 30/4/2563
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376 ซ่อมตู้เก็บเกล็ดเลือด         58,850.00         58,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิเนอร์ยี  เมดิคอล         58,850.00 บ.วิเนอร์ยี  เมดิคอล         58,850.00 ราคาต  าสุด P$63040120 30/4/2563
377 ซ่อมเครื องช่วยหายใจชนิด

ควบคุมปริมาตรความดัน
        48,150.00         48,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจพพี ีแคร์ เมดิคอล         48,150.00 บ.เจพพี ีแคร์ เมดิคอล         48,150.00 ราคาต  าสุด P$63040121 30/4/2563

378 General Purpose 
Temperature 
Prode,Adult                                                 

        15,200.00         15,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์         15,200.00 บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์         15,200.00 ราคาต  าสุด P$63040063 20/04/2563

379 WaterLook2         79,608.00         79,608.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดรกเกอร์ เมดิคัล         79,608.00 บ.เดรกเกอร์ เมดิคัล         79,608.00 ราคาต  าสุด P$63040064 20/04/2563
380 SpO2 Finger Sensor Ad

ult (DS-100A),Reusable
        32,000.00         32,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป         32,000.00 บ.เมดิทอป         32,000.00 ราคาต  าสุด P$63040065 20/04/2563

381 ยางขอบประตู         75,810.00         75,810.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อารื พ ีพ ีเมดิคอล         75,810.00 หจก.อารื พ ีพ ีเมดิคอล         75,810.00 ราคาต  าสุด P$63040067 20/04/2563
382 ซี-ฟวิเซอร์ 500 ซีซี         10,363.64         10,363.64 เฉพาะเจาะจง บ.เจ เอส วิชั น         10,363.64 บ.เจ เอส วิชั น         10,363.64 ราคาต  าสุด P$63040068 20/04/2563
383 หลอดไฟยูนิตทันตกรรม           5,700.00           5,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี ที วาย เดนทัล           5,700.00 หจก.ซี ที วาย เดนทัล           5,700.00 ราคาต  าสุด P$63040069 20/04/2563
384 NBP Pump Assembly              35,000.00         35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โซวิค         35,000.00 บ.โซวิค         35,000.00 ราคาต  าสุด P$63040070 20/04/2563
385 ชุดกรองลม CLK 

CFR-400 1/2"
          2,950.00           2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนิิจยนต์           2,950.00 ร้านพนิิจยนต์           2,950.00 ราคาต  าสุด P$63040071 22/4/2563

386 แผ่นยางซิลิโคน         25,500.00         25,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์         25,500.00 คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์         25,500.00 ราคาต  าสุด P$63040072 22/4/2563
387 Bed DCT-

dc3 Adult SpO2 Reusab
le  sensor 3ft

        52,700.00         52,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด         52,700.00 บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด         52,700.00 ราคาต  าสุด P$63040073 22/4/2563

388 ชุดอะไหล่หฟูงั         21,400.00         21,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช         21,400.00 บ.ดีเคเอสเอช         21,400.00 ราคาต  าสุด P$63040074 24/4/2563
389 หลอดไฟเครื องไฟฉาย         15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี ที วาย เดนทัล         15,000.00 หจก.ซี ที วาย เดนทัล         15,000.00 ราคาต  าสุด P$63040075 24/4/2563
390 ถาดคร่องเตียงผ่าตัด         92,533.33         92,533.33 เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด         92,533.33 บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด         92,533.33 ราคาต  าสุด P$63040076 24/4/2563

391 Check Valve Oxygen           5,600.00           5,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วี เค เมดิคอล           5,600.00 หจก.วี เค เมดิคอล           5,600.00 ราคาต  าสุด P$63040077 27/3/2563
392 Battery NI-MH SCR 12V 

2500 mAh.
        15,232.00         15,232.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง         15,232.00 บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง         15,232.00 ราคาต  าสุด P$63040078 27/3/2563

393 Battery 9.6V 1800 mAh.         93,500.00         93,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด         93,500.00 บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด         93,500.00 ราคาต  าสุด P$63040079 27/3/2563



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่
คัดเลือก

หรือจัดจ้าง 
(บาท)

(บาท) โดยสรุปทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา

394 O-RING OUTLETT 
ORIGNAL CHEMETON

        17,500.00         17,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วินเทร็ชเชอร์         17,500.00 หจก.วินเทร็ชเชอร์         17,500.00 ราคาต  าสุด P$63040080 30/4/2563

395 แม๊กเนติก         16,200.00         16,200.00 เฉพาะเจาะจง คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์         16,200.00 คุณเปรม แพทย์ภณัฑ์         16,200.00 ราคาต  าสุด P$63040081 30/4/2563
396 ผ้าพนัแขนท่อคู่         50,200.00         50,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด         50,200.00 บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด         50,200.00 ราคาต  าสุด P$63040082 30/4/2563



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง
เหตุผลที่
คัดเลือก

หรือจัดจ้าง 
(บาท)

(บาท) โดยสรุป

1 เวชภณัฑ์มิใชํยา        10,486.00          10,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

         10,486.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

         10,486.00 ราคาต  าสุด PG63050714 5/5/2563

2 เวชภณัฑ์มิใชํยา        75,900.00          75,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สเตอลีน เฮลท์ จ ากัด          75,900.00 บริษทั สเตอลีน เฮลท์ จ ากัด          75,900.00 ราคาต  าสุด PG63050715 5/5/2563
3 เวชภณัฑ์มิใชํยา        19,000.00          19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด          19,000.00 บริษทั อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด          19,000.00 ราคาต  าสุด PG63050716 5/5/2563
4 เวชภณัฑ์มิใชํยา          7,500.00            7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด            7,500.00 บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด            7,500.00 ราคาต  าสุด PG63050717 5/5/2563
5 เวชภณัฑ์มิใชํยา        27,200.00          27,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         27,200.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         27,200.00 ราคาต  าสุด PG63050718 5/5/2563

6 เวชภณัฑ์มิใชํยา        97,070.40          97,070.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด          97,070.40 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด          97,070.40 ราคาต  าสุด PG63050719 5/5/2563
7 เวชภณัฑ์มิใชํยา        13,375.00          13,375.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด สกายเมดไลน์          13,375.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด สกายเมดไลน์          13,375.00 ราคาต  าสุด PG63050720 5/5/2563
8 เวชภณัฑ์มิใชํยา        36,620.00          36,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด          36,620.00 บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด          36,620.00 ราคาต  าสุด PG63050721 5/5/2563
9 เวชภณัฑ์มิใชํยา        66,000.00          66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโร เมด จ ากัด          66,000.00 บริษทั สไปโร เมด จ ากัด          66,000.00 ราคาต  าสุด PG63050722 5/5/2563
10 เวชภณัฑ์มิใชํยา        12,840.00          12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         12,840.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         12,840.00 ราคาต  าสุด PG63050723 5/5/2563

11 เวชภณัฑ์มิใชํยา        72,525.00          72,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

         72,525.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

         72,525.00 ราคาต  าสุด PG63050724 5/5/2563

12 เวชภณัฑ์มิใชํยา        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 PG63050725 5/5/2563
13 เวชภณัฑ์มิใชํยา        29,625.00          29,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จ ากัด          29,625.00 บริษทั ยูนิเมด จ ากัด          29,625.00 ราคาต  าสุด PG63050726 5/5/2563
14 เวชภณัฑ์มิใชํยา        70,300.00          70,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จ ากัด          70,300.00 บริษทั ไทยก๏อส จ ากัด          70,300.00 ราคาต  าสุด PG63050727 5/5/2563
15 เวชภณัฑ์มิใชํยา        28,462.00          28,462.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         28,462.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         28,462.00 ราคาต  าสุด PG63050728 5/5/2563

16 เวชภณัฑ์มิใชํยา        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 PG63050729 7/5/2563

17 เวชภณัฑ์มิใชํยา          7,372.30            7,372.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด            7,372.30 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด            7,372.30 ราคาต  าสุด PG63050730 7/5/2563
18 เวชภณัฑ์มิใชํยา        41,516.00          41,516.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         41,516.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         41,516.00 ราคาต  าสุด PG63050731 8/5/2563

19 เวชภณัฑ์มิใชํยา        83,600.00          83,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด          83,600.00 บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด          83,600.00 ราคาต  าสุด PG63050732 8/5/2563
20 เวชภณัฑ์มิใชํยา        88,500.00          88,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไตรสตาร์ เทรดด้ิง จ ากัด          88,500.00 บริษทั ไตรสตาร์ เทรดด้ิง จ ากัด          88,500.00 ราคาต  าสุด PG63050733 8/5/2563
21 เวชภณัฑ์มิใชํยา        60,000.00          60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด          60,000.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด          60,000.00 ราคาต  าสุด PG63050734 8/5/2563
22 เวชภณัฑ์มิใชํยา        20,400.00          20,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         20,400.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         20,400.00 ราคาต  าสุด PG63050735 8/5/2563

และราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง
เหตุผลที่
คัดเลือก

หรือจัดจ้าง 
(บาท)

(บาท) โดยสรุปและราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

23 เวชภณัฑ์มิใชํยา        13,440.00          13,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจบี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

         13,440.00 บริษทั เจบี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

         13,440.00 ราคาต  าสุด PG63050736 8/5/2563

24 เวชภณัฑ์มิใชํยา        68,400.00          68,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

         68,400.00 บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

         68,400.00 ราคาต  าสุด PG63050737 8/5/2563

25 เวชภณัฑ์มิใชํยา        56,000.00          56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สเตอลีน เฮลท์ จ ากัด          56,000.00 บริษทั สเตอลีน เฮลท์ จ ากัด          56,000.00 ราคาต  าสุด PG63050738 8/5/2563
26 เวชภณัฑ์มิใชํยา        64,200.00          64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด          64,200.00 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด          64,200.00 ราคาต  าสุด PG63050739 8/5/2563
27 เวชภณัฑ์มิใชํยา          8,335.30            8,335.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
           8,335.30 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
           8,335.30 ราคาต  าสุด PG63050740 8/5/2563

28 เวชภณัฑ์มิใชํยา        89,452.00          89,452.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

         89,452.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

         89,452.00 ราคาต  าสุด PG63050741 12/5/2563

29 เวชภณัฑ์มิใชํยา        23,400.00          23,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จ ากัด          23,400.00 บริษทั ไทยก๏อส จ ากัด          23,400.00 ราคาต  าสุด PG63050742 12/5/2563
30 เวชภณัฑ์มิใชํยา        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 PG63050743 13/5/2563

31 เวชภณัฑ์มิใชํยา        36,000.00          36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          36,000.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          36,000.00 ราคาต  าสุด PG63050744 13/5/2563
32 เวชภณัฑ์มิใชํยา        87,312.00          87,312.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด          87,312.00 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด          87,312.00 ราคาต  าสุด PG63050745 13/5/2563
33 เวชภณัฑ์มิใชํยา        66,000.00          66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโร เมด จ ากัด          66,000.00 บริษทั สไปโร เมด จ ากัด          66,000.00 ราคาต  าสุด PG63050746 13/5/2563
34 เวชภณัฑ์มิใชํยา        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 PG63050747 14/5/2563

35 เวชภณัฑ์มิใชํยา        88,000.00          88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          88,000.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          88,000.00 ราคาต  าสุด PG63050748 14/5/2563
36 เวชภณัฑ์มิใชํยา        23,112.00          23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

ประเทศไทย จ ากัด
         23,112.00 บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

ประเทศไทย จ ากัด
         23,112.00 ราคาต  าสุด PG63050749 14/5/2563

37 เวชภณัฑ์มิใชํยา        38,734.00          38,734.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด          38,734.00 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด          38,734.00 ราคาต  าสุด PG63050750 14/5/2563
38 เวชภณัฑ์มิใชํยา        40,660.00          40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          40,660.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          40,660.00 ราคาต  าสุด PG63050751 14/5/2563
39 เวชภณัฑ์มิใชํยา        97,500.00          97,500.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วากัส เมดิเซีย          97,500.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วากัส เมดิเซีย          97,500.00 ราคาต  าสุด PG63050752 14/5/2563
40 เวชภณัฑ์มิใชํยา        20,009.00          20,009.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ

สติกส์
         20,009.00 บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ

สติกส์
         20,009.00 ราคาต  าสุด PG63050753 14/5/2563

41 เวชภณัฑ์มิใชํยา        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 PG63050754 15/5/2563

42 เวชภณัฑ์มิใชํยา        61,000.00          61,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ 
จ ากัด

         61,000.00 บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ 
จ ากัด

         61,000.00 ราคาต  าสุด PG63050755 15/5/2563

43 เวชภณัฑ์มิใชํยา        12,800.00          12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิคอลแคร์ จ ากัด          12,800.00 บริษทั เมดิคอลแคร์ จ ากัด          12,800.00 ราคาต  าสุด PG63050756 15/5/2563
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44 เวชภณัฑ์มิใชํยา        17,000.00          17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อุดมภณัฑ์ ซัพพลาย จ ากัด          17,000.00 บริษทั อุดมภณัฑ์ ซัพพลาย จ ากัด          17,000.00 ราคาต  าสุด PG63050757 15/5/2563
45 เวชภณัฑ์มิใชํยา        12,583.20          12,583.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         12,583.20 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         12,583.20 ราคาต  าสุด PG63050758 15/5/2563

46 เวชภณัฑ์มิใชํยา        95,200.00          95,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จ ากัด          95,200.00 บริษทั ไทยก๏อส จ ากัด          95,200.00 ราคาต  าสุด PG63050759 15/5/2563
47 เวชภณัฑ์มิใชํยา        73,100.00          73,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด          73,100.00 บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด          73,100.00 ราคาต  าสุด PG63050760 15/5/2563
48 เวชภณัฑ์มิใชํยา        36,750.00          36,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด          36,750.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด          36,750.00 ราคาต  าสุด PG63050761 15/5/2563
49 เวชภณัฑ์มิใชํยา        27,000.00          27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด
         27,000.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด
         27,000.00 ราคาต  าสุด PG63050762 15/5/2563

50 เวชภณัฑ์มิใชํยา        10,165.00          10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

         10,165.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

         10,165.00 ราคาต  าสุด PG63050763 15/5/2563

51 เวชภณัฑ์มิใชํยา        45,500.00          45,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          45,500.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          45,500.00 ราคาต  าสุด PG63050764 18/5/2563
52 เวชภณัฑ์มิใชํยา        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 PG63050765 18/5/2563

53 เวชภณัฑ์มิใชํยา        65,106.90          65,106.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด          65,106.90 บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด          65,106.90 ราคาต  าสุด PG63050766 18/5/2563
54 เวชภณัฑ์มิใชํยา        12,293.00          12,293.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพ

พลาย จ ากัด
         12,293.00 บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพ

พลาย จ ากัด
         12,293.00 ราคาต  าสุด PG63050767 18/5/2563

55 เวชภณัฑ์มิใชํยา        93,924.60          93,924.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิก๎าแคร์ จ ากัด          93,924.60 บริษทั เมดิก๎าแคร์ จ ากัด          93,924.60 ราคาต  าสุด PG63050768 18/5/2563
56 เวชภณัฑ์มิใชํยา        30,345.00          30,345.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด          30,345.00 บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด          30,345.00 ราคาต  าสุด PG63050769 18/5/2563
57 เวชภณัฑ์มิใชํยา        31,137.00          31,137.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         31,137.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         31,137.00 ราคาต  าสุด PG63050770 18/5/2563

58 เวชภณัฑ์มิใชํยา        26,000.00          26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ
สติกส์

         26,000.00 บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ
สติกส์

         26,000.00 ราคาต  าสุด PG63050771 18/5/2563

59 เวชภณัฑ์มิใชํยา        19,500.00          19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด          19,500.00 บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด          19,500.00 ราคาต  าสุด PG63050772 18/5/2563
60 เวชภณัฑ์มิใชํยา        11,984.00          11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          11,984.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          11,984.00 ราคาต  าสุด PG63050773 18/5/2563
61 เวชภณัฑ์มิใชํยา        28,250.00          28,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเมด จ ากัด          28,250.00 บริษทั ยูนิเมด จ ากัด          28,250.00 ราคาต  าสุด PG63050774 18/5/2563
62 เวชภณัฑ์มิใชํยา        14,250.00          14,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         14,250.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         14,250.00 ราคาต  าสุด PG63050775 18/5/2563

63 เวชภณัฑ์มิใชํยา        54,570.00          54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

         54,570.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

         54,570.00 ราคาต  าสุด PG63050776 19/5/2563

64 เวชภณัฑ์มิใชํยา        41,473.20          41,473.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด          41,473.20 บริษทั เจ เอส วิชั น จ ากัด          41,473.20 ราคาต  าสุด PG63050777 19/5/2563
65 เวชภณัฑ์มิใชํยา          3,300.00            3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด            3,300.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด            3,300.00 ราคาต  าสุด PG63050778 19/5/2563
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66 เวชภณัฑ์มิใชํยา          8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาร์ธา กรุ๏ป จ ากัด            8,000.00 บริษทั มาร์ธา กรุ๏ป จ ากัด            8,000.00 ราคาต  าสุด PG63050779 19/5/2563
67 เวชภณัฑ์มิใชํยา        21,956.40          21,956.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         21,956.40 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         21,956.40 ราคาต  าสุด PG63050780 19/5/2563

68 เวชภณัฑ์มิใชํยา        99,724.00          99,724.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

         99,724.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

         99,724.00 ราคาต  าสุด PG63050781 20/5/2563

69 เวชภณัฑ์มิใชํยา        84,530.00          84,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ
สติกส์

         84,530.00 บริษทั ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ
สติกส์

         84,530.00 ราคาต  าสุด PG63050782 20/5/2563

70 เวชภณัฑ์มิใชํยา        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 PG63050783 20/5/2563
71 เวชภณัฑ์มิใชํยา        13,400.00          13,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด          13,400.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด          13,400.00 ราคาต  าสุด PG63050784 20/5/2563
72 เวชภณัฑ์มิใชํยา        87,825.60          87,825.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิก๎าแคร์ จ ากัด          87,825.60 บริษทั เมดิก๎าแคร์ จ ากัด          87,825.60 ราคาต  าสุด PG63050785 20/5/2563
73 เวชภณัฑ์มิใชํยา        53,980.00          53,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จ ากัด          53,980.00 บริษทั ไทยก๏อส จ ากัด          53,980.00 ราคาต  าสุด PG63050786 20/5/2563
74 เวชภณัฑ์มิใชํยา        36,180.00          36,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด          36,180.00 บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด          36,180.00 ราคาต  าสุด PG63050787 20/5/2563
75 เวชภณัฑ์มิใชํยา        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 PG63050788 21/5/2563

76 เวชภณัฑ์มิใชํยา        89,452.00          89,452.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิก๎าแคร์ จ ากัด          89,452.00 บริษทั เมดิก๎าแคร์ จ ากัด          89,452.00 ราคาต  าสุด PG63050789 21/5/2563
77 เวชภณัฑ์มิใชํยา        54,000.00          54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          54,000.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          54,000.00 ราคาต  าสุด PG63050790 21/5/2563
78 เวชภณัฑ์มิใชํยา          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 PG63050791 25/5/2563

79 เวชภณัฑ์มิใชํยา        25,800.00          25,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๏อส จ ากัด          25,800.00 บริษทั ไทยก๏อส จ ากัด          25,800.00 ราคาต  าสุด PG63050792 25/5/2563
80 เวชภณัฑ์มิใชํยา        80,506.80          80,506.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด          80,506.80 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด          80,506.80 ราคาต  าสุด PG63050793 25/5/2563
81 เวชภณัฑ์มิใชํยา        64,200.00          64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

ประเทศไทย จ ากัด
         64,200.00 บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

ประเทศไทย จ ากัด
         64,200.00 ราคาต  าสุด PG63050794 25/5/2563

82 เวชภณัฑ์มิใชํยา        21,400.00          21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด          21,400.00 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด          21,400.00 ราคาต  าสุด PG63050795 25/5/2563
83 เวชภณัฑ์มิใชํยา          9,309.00            9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
           9,309.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
           9,309.00 ราคาต  าสุด PG63050796 25/5/2563

84 เวชภณัฑ์มิใชํยา        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 PG63050797 25/5/2563
85 เวชภณัฑ์มิใชํยา          5,176.00            5,176.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพ

พลาย จ ากัด
           5,176.00 บริษทั พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพ

พลาย จ ากัด
           5,176.00 ราคาต  าสุด PG63050798 25/5/2563

86 เวชภณัฑ์มิใชํยา        17,500.00          17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          17,500.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          17,500.00 ราคาต  าสุด PG63050799 25/5/2563
87 เวชภณัฑ์มิใชํยา        27,900.00          27,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จ ากัด          27,900.00 บริษทั เมดิทอป จ ากัด          27,900.00 ราคาต  าสุด PG63050800 25/5/2563
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88 เวชภณัฑ์มิใชํยา        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 PG63050801 25/5/2563

89 เวชภณัฑ์มิใชํยา        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 PG63050802 26/5/2563

90 เวชภณัฑ์มิใชํยา        50,889.20          50,889.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

         50,889.20 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

         50,889.20 ราคาต  าสุด PG63050803 27/5/2563

91 เวชภณัฑ์มิใชํยา        87,419.00          87,419.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด          87,419.00 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด          87,419.00 ราคาต  าสุด PG63050804 27/5/2563
92 เวชภณัฑ์มิใชํยา        99,000.00          99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปโร เมด จ ากัด          99,000.00 บริษทั สไปโร เมด จ ากัด          99,000.00 ราคาต  าสุด PG63050805 27/5/2563
93 เวชภณัฑ์มิใชํยา        18,190.00          18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด          18,190.00 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด          18,190.00 ราคาต  าสุด PG63050806 27/5/2563
94 เวชภณัฑ์มิใชํยา        54,000.00          54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          54,000.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          54,000.00 ราคาต  าสุด PG63050807 27/5/2563
95 เวชภณัฑ์มิใชํยา        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 PG63050808 27/5/2563

96 เวชภณัฑ์มิใชํยา        59,505.00          59,505.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

         59,505.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

         59,505.00 ราคาต  าสุด PG63050809 27/5/2563

97 เวชภณัฑ์มิใชํยา        99,510.00          99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด          99,510.00 บริษทั เมดดิโนวา จ ากัด          99,510.00 ราคาต  าสุด PG63050810 28/5/2563
98 เวชภณัฑ์มิใชํยา        71,262.00          71,262.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         71,262.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         71,262.00 ราคาต  าสุด PG63050811 28/5/2563

99 เวชภณัฑ์มิใชํยา        41,601.60          41,601.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด          41,601.60 บริษทั โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด          41,601.60 ราคาต  าสุด PG63050812 28/5/2563
100 เวชภณัฑ์มิใชํยา        50,000.00          50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด          50,000.00 บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากัด          50,000.00 ราคาต  าสุด PG63050813 28/5/2563
101 เวชภณัฑ์มิใชํยา        60,500.00          60,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          60,500.00 บริษทั แมคคา โปรดักชั น จ ากัด          60,500.00 ราคาต  าสุด PG63050814 28/5/2563
102 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา ทั วไป          3,852.00            3,852.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
           3,852.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
           3,852.00 ราคาต  าสุด PF63050202 1/5/2563

103 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา ทั วไป        45,000.00          45,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โกร๏ธ ซัพพลาย เมดิคอล 
จ ากัด

         45,000.00  บริษทั โกร๏ธ ซัพพลาย เมดิคอล 
จ ากัด

         45,000.00 ราคาต  าสุด PF63050203 5/5/2563

104 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา ทั วไป          5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด            5,000.00  บริษทั ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด            5,000.00 ราคาต  าสุด PF63050204 5/5/2563
105 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา ทั วไป        96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั สยาม เฮียร์ริ ง จ ากัด          96,000.00  บริษทั สยาม เฮียร์ริ ง จ ากัด          96,000.00 ราคาต  าสุด PF63050205 5/5/2563
106 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา ทั วไป          2,899.70            2,899.70 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
           2,899.70  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
           2,899.70 ราคาต  าสุด PF63050207 7/5/2563

107 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา ทั วไป          1,155.60            1,155.60 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากัด

           1,155.60  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากัด

           1,155.60 ราคาต  าสุด PF63050208 7/5/2563

108 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา ทั วไป        33,800.00          33,800.00 เฉพาะเจาะจง  หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล          33,800.00  หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล          33,800.00 ราคาต  าสุด PF63050209 7/5/2563
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109 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา ทั วไป          1,440.00            1,440.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั มาร์ธา กรุ๏ป จ ากัด            1,440.00  บริษทั มาร์ธา กรุ๏ป จ ากัด            1,440.00 ราคาต  าสุด PF63050210 7/5/2563
110 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา ทั วไป        20,650.00          20,650.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอ็กซ์เปิร์ท เมดิคอล ซัพ

พลาย จ ากัด
         20,650.00  บริษทั เอ็กซ์เปิร์ท เมดิคอล ซัพ

พลาย จ ากัด
         20,650.00 ราคาต  าสุด PF63050211 7/5/2563

111 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา ทั วไป        94,500.00          94,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เฮียร์ไลฟ ์จ ากัด          94,500.00  บริษทั เฮียร์ไลฟ ์จ ากัด          94,500.00 ราคาต  าสุด PF63050212 7/5/2563
112 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา ทั วไป        90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอียร์โทน ประเทศไทย 

จ ากัด
         90,000.00  บริษทั เอียร์โทน ประเทศไทย 

จ ากัด
         90,000.00 ราคาต  าสุด PF63050213 8/5/2563

113 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา ทั วไป        55,000.00          55,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั สยาม เฮียร์ริ ง จ ากัด          55,000.00  บริษทั สยาม เฮียร์ริ ง จ ากัด          55,000.00 ราคาต  าสุด PF63050214 12/5/2563
114 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา ทั วไป        45,000.00          45,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอียร์โทน ประเทศไทย 

จ ากัด
         45,000.00  บริษทั เอียร์โทน ประเทศไทย 

จ ากัด
         45,000.00 ราคาต  าสุด PF63050220 13/5/2563

115 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา ทั วไป        94,500.00          94,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เฮียร์ไลฟ ์จ ากัด          94,500.00  บริษทั เฮียร์ไลฟ ์จ ากัด          94,500.00 ราคาต  าสุด PF63050223 14/5/2563
116 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา ทั วไป        45,000.00          45,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โกร๏ธ ซัพพลาย เมดิคอล 

จ ากัด
         45,000.00  บริษทั โกร๏ธ ซัพพลาย เมดิคอล 

จ ากัด
         45,000.00 ราคาต  าสุด PF63050226 15/5/2563

117 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา ทั วไป        14,000.00          14,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

         14,000.00  บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

         14,000.00 ราคาต  าสุด PF63050227 15/5/2563

118 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา ทั วไป          3,200.00            3,200.00 เฉพาะเจาะจง  หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล            3,200.00  หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วี.เค.เมดิคอล            3,200.00 ราคาต  าสุด PF63050237 27/5/2563
119 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา 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 PF63050238 27/5/2563

120 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา ทั วไป        50,000.00          50,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

         50,000.00  บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

         50,000.00 ราคาต  าสุด PF63050239 27/5/2563

121 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา ทั วไป          3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั โซวิค จ ากัด            3,000.00  บริษทั โซวิค จ ากัด            3,000.00 ราคาต  าสุด PF63050240 27/5/2563
122 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา เฝือก        41,935.00          41,935.00 เฉพาะเจาะจง  หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต          41,935.00  หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต          41,935.00 ราคาต  าสุด PF63050206 5/5/2563

123 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา เฝือก            900.00              900.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด              900.00  บริษทั ชัยศิริเวชภณัฑ์ จ ากัด              900.00 ราคาต  าสุด PF63050215 12/5/2563
124 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา เฝือก        50,370.25          50,370.25 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
         50,370.25  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
         50,370.25 ราคาต  าสุด PF63050216 12/5/2563

125 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา เฝือก          7,750.00            7,750.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด            7,750.00  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด            7,750.00 ราคาต  าสุด PF63050221 13/5/2563
126 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา เฝือก        35,850.00          35,850.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เซฟฟาดรักส์ จ ากัด          35,850.00  บริษทั เซฟฟาดรักส์ จ ากัด          35,850.00 ราคาต  าสุด PF63050222 13/5/2563
127 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา เฝือก          7,560.00            7,560.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด            7,560.00  บริษทั ไบโอคอททอน จ ากัด            7,560.00 ราคาต  าสุด PF63050224 15/5/2563
128 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา เฝือก        94,629.73          94,629.73 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
         94,629.73  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากัด
         94,629.73 ราคาต  าสุด PF63050225 15/5/2563
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129 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา เฝือก        24,345.00          24,345.00 เฉพาะเจาะจง  หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต          24,345.00  หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต          24,345.00 ราคาต  าสุด PF63050241 27/5/2563

130 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา เฝือก        11,825.00          11,825.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เซฟฟาดรักส์ จ ากัด          11,825.00  บริษทั เซฟฟาดรักส์ จ ากัด          11,825.00 ราคาต  าสุด PF63050242 27/5/2563
131 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา สวน

หวัใจ
       90,950.00          90,950.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอ็ม พ ีเอ็น เมดิแคร์ จ ากัด          90,950.00  บริษทั เอ็ม พ ีเอ็น เมดิแคร์ จ ากัด          90,950.00 ราคาต  าสุด Pพ63050041 7/5/2563

132 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา สวน
หวัใจ

         4,000.00            4,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ไพรม์เมดิคอล จ ากัด            4,000.00  บริษทั ไพรม์เมดิคอล จ ากัด            4,000.00 ราคาต  าสุด Pพ63050042 7/5/2563

133 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา สวน
หวัใจ

       90,950.00          90,950.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอ็ม พ ีเอ็น เมดิแคร์ จ ากัด          90,950.00  บริษทั เอ็ม พ ีเอ็น เมดิแคร์ จ ากัด          90,950.00 ราคาต  าสุด Pพ63050043 13/5/2563

134 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา สวน
หวัใจ

       71,000.00          71,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากัด

         71,000.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากัด

         71,000.00 ราคาต  าสุด Pพ63050044 14/5/2563

135 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา สวน
หวัใจ

       87,000.00          87,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากัด

         87,000.00  บริษทั ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากัด

         87,000.00 ราคาต  าสุด Pพ63050045 15/5/2563

136 เวชภณัฑ์ที มิใชํยา สวน
หวัใจ

     112,000.00    10,180,000.00 E-Bidding  บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด    10,180,000.00  บริษทั ฟาโวริกา จ ากัด    10,080,000.00 ราคาต  าสุด Pพ63050046 27/5/2563

137 วัสดุทางการแพทย์ OR        12,305.00          12,305.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          12,305.00 บ.บางกอกยูนิเทรด จ ากัด          12,305.00  ราคาต  าสุด PN63050771 1/5/2563
138 วัสดุทางการแพทย์ OR        98,500.00          98,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด          98,500.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 98,500.00  ราคาต  าสุด PN63050772 1/5/2563
139 วัสดุทางการแพทย์ OR        99,651.24          99,651.24 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด          99,651.24 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 99,651.24  ราคาต  าสุด PN63050773 1/5/2563
140 วัสดุทางการแพทย์ OR        99,435.00          99,435.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๏อส จ ากัด          99,435.00 บ.ไทยก๏อส จ ากัด 99,435.00  ราคาต  าสุด PN63050774 1/5/2563
141 วัสดุทางการแพทย์ OR        58,850.00          58,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          58,850.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 58,850.00  ราคาต  าสุด PN63050775 1/5/2563

142 วัสดุทางการแพทย์ OR        62,400.00          62,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จ ากัด          62,400.00 บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จ ากัด 62,400.00  ราคาต  าสุด PN63050776 5/5/2563
143 วัสดุทางการแพทย์ OR        24,000.00          24,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          24,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 24,000.00  ราคาต  าสุด PN63050777 5/5/2563

144 วัสดุทางการแพทย์ OR        25,850.00          25,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๏ป จ ากัด          25,850.00 บ.วีไอโอ กรุ๏ป จ ากัด 25,850.00  ราคาต  าสุด PN63050778 5/5/2563
145 วัสดุทางการแพทย์ OR        52,400.00          52,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          52,400.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 52,400.00  ราคาต  าสุด PN63050779 5/5/2563
146 วัสดุทางการแพทย์ OR          5,243.00            5,243.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย

 )จ ากัด
           5,243.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย

 )จ ากัด
5,243.00  ราคาต  าสุด PN63050780 5/5/2563

147 วัสดุทางการแพทย์ OR        47,200.00          47,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย
 )จ ากัด

         47,200.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย
 )จ ากัด

47,200.00  ราคาต  าสุด PN63050781 7/5/2563

148 วัสดุทางการแพทย์ OR        59,200.00          59,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จ ากัด          59,200.00 บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จ ากัด 59,200.00  ราคาต  าสุด PN63050782 7/5/2563
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149 วัสดุทางการแพทย์ OR        47,722.00          47,722.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีเมดเซอร์จิคอลซัพพลาย จ ากัด          47,722.00 บ.วีเมดเซอร์จิคอลซัพพลาย จ ากัด 47,722.00  ราคาต  าสุด PN63050783 7/5/2563

150 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 PN63050784 7/5/2563
151 วัสดุทางการแพทย์ OR        51,180.00          51,180.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย

 )จ ากัด
         51,180.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย

 )จ ากัด
51,180.00  ราคาต  าสุด PN63050785 8/5/2563

152 วัสดุทางการแพทย์ OR        43,800.00          43,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จ ากัด          43,800.00 บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จ ากัด 43,800.00  ราคาต  าสุด PN63050786 8/5/2563
153 วัสดุทางการแพทย์ OR        97,500.00          97,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด          97,500.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 97,500.00  ราคาต  าสุด PN63050787 8/5/2563
154 วัสดุทางการแพทย์ OR        64,180.00          64,180.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย

 )จ ากัด
         64,180.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย

 )จ ากัด
64,180.00  ราคาต  าสุด PN63050788 12/5/2563

155 วัสดุทางการแพทย์ OR        26,964.00          26,964.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีเมดเซอร์จิคอลซัพพลาย จ ากัด          26,964.00 บ.วีเมดเซอร์จิคอลซัพพลาย จ ากัด 26,964.00  ราคาต  าสุด PN63050789 12/5/2563

156 วัสดุทางการแพทย์ OR        52,800.00          52,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จ ากัด          52,800.00 บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จ ากัด 52,800.00  ราคาต  าสุด PN63050790 12/5/2563
157 วัสดุทางการแพทย์ OR        85,600.00          85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด          85,600.00 บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด 85,600.00  ราคาต  าสุด PN63050791 12/5/2563
158 วัสดุทางการแพทย์ OR        32,000.00          32,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด          32,000.00 บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด 32,000.00  ราคาต  าสุด PN63050792 12/5/2563
159 วัสดุทางการแพทย์ OR      270,000.00        270,000.00 e-bidding บ.อิมพลานท์คาสท์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
       270,000.00 บ.อิมพลานท์คาสท์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
270,000.00  ราคาต  าสุด PN63050793 12/5/2563

160 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 PN63050794 13/5/2563
161 วัสดุทางการแพทย์ OR        34,500.00          34,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          34,500.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 34,500.00  ราคาต  าสุด PN63050795 13/5/2563
162 วัสดุทางการแพทย์ OR        90,700.00          90,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด          90,700.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 90,700.00  ราคาต  าสุด PN63050796 13/5/2563
163 วัสดุทางการแพทย์ OR        64,100.00          64,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย

 )จ ากัด
         64,100.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย

 )จ ากัด
64,100.00  ราคาต  าสุด PN63050797 13/5/2563

164 วัสดุทางการแพทย์ OR        52,320.00          52,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมิท เฮลท์แคร์ จ ากัด          52,320.00 บ.ซัมมิท เฮลท์แคร์ จ ากัด 52,320.00  ราคาต  าสุด PN63050798 13/5/2563
165 วัสดุทางการแพทย์ OR        60,300.00          60,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด          60,300.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 60,300.00  ราคาต  าสุด PN63050799 14/5/2563
166 วัสดุทางการแพทย์ OR        72,620.00          72,620.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย

 )จ ากัด
         72,620.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย

 )จ ากัด
72,620.00  ราคาต  าสุด PN63050800 14/5/2563

167 วัสดุทางการแพทย์ OR        58,850.00          58,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          58,850.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 58,850.00  ราคาต  าสุด PN63050801 14/5/2563

168 วัสดุทางการแพทย์ OR        99,900.00          99,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมปัส(ประเทศไทย) จ ากัด          99,900.00 บ.โอลิมปัส(ประเทศไทย) จ ากัด 99,900.00  ราคาต  าสุด PN63050802 14/5/2563
169 วัสดุทางการแพทย์ OR        31,990.00          31,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.พทีีเอส เมดิคอล จ ากัด          31,990.00 บ.พทีีเอส เมดิคอล จ ากัด 31,990.00  ราคาต  าสุด PN63050803 15/5/2563
170 วัสดุทางการแพทย์ OR        49,300.00          49,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด          49,300.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 49,300.00  ราคาต  าสุด PN63050804 15/5/2563
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171 วัสดุทางการแพทย์ OR        60,080.00          60,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย
 )จ ากัด

         60,080.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย
 )จ ากัด

60,080.00  ราคาต  าสุด PN63050805 15/5/2563

172 วัสดุทางการแพทย์ OR      270,000.00        270,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        270,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 270,000.00  ราคาต  าสุด PN63050806 15/5/2563

173 วัสดุทางการแพทย์ OR      400,000.00        400,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีเมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด        400,000.00 บ.พ ีเมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด 400,000.00  ราคาต  าสุด PN63050807 15/5/2563
174 วัสดุทางการแพทย์ OR      210,600.00        210,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)        210,600.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 210,600.00  ราคาต  าสุด PN63050808 15/5/2563
175 วัสดุทางการแพทย์ OR        40,000.00          40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย

 )จ ากัด
         40,000.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย

 )จ ากัด
40,000.00  ราคาต  าสุด PN63050809 18/5/2563

176 วัสดุทางการแพทย์ OR        99,700.00          99,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          99,700.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 99,700.00  ราคาต  าสุด PN63050810 18/5/2563

177 วัสดุทางการแพทย์ OR        27,000.00          27,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากัด          27,000.00 บ.เมดิทอป จ ากัด 27,000.00  ราคาต  าสุด PN63050811 18/5/2563
178 วัสดุทางการแพทย์ OR      414,000.00        414,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด        414,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 414,000.00  ราคาต  าสุด PN63050812 18/5/2563

179 วัสดุทางการแพทย์ OR      465,450.00        465,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด        465,450.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 465,450.00  ราคาต  าสุด PN63050813 18/5/2563
180 วัสดุทางการแพทย์ OR      450,000.00        450,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีเมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด        450,000.00 บ.พ ีเมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด 450,000.00  ราคาต  าสุด PN63050814 18/5/2563
181 วัสดุทางการแพทย์ OR        72,816.00          72,816.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          72,816.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 72,816.00  ราคาต  าสุด PN63050815 19/5/2563
182 วัสดุทางการแพทย์ OR        46,500.00          46,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด          46,500.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 46,500.00  ราคาต  าสุด PN63050816 19/5/2563
183 วัสดุทางการแพทย์ OR        25,468.00          25,468.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีเมดเซอร์จิคอลซัพพลาย จ ากัด          25,468.00 บ.วีเมดเซอร์จิคอลซัพพลาย จ ากัด 25,468.00  ราคาต  าสุด PN63050817 19/5/2563

184 วัสดุทางการแพทย์ OR        15,000.00          15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอ-คาดิแอค เมดิคัล จ ากัด          15,000.00 บ.ไอ-คาดิแอค เมดิคัล จ ากัด 15,000.00  ราคาต  าสุด PN63050818 19/5/2563
185 วัสดุทางการแพทย์ OR        85,619.26          85,619.26 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย

 )จ ากัด
         85,619.26 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย

 )จ ากัด
85,619.26  ราคาต  าสุด PN63050819 19/5/2563

186 วัสดุทางการแพทย์ OR        21,360.00          21,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทริมเมอร์ จ ากัด          21,360.00 บ.ทริมเมอร์ จ ากัด 21,360.00  ราคาต  าสุด PN63050820 19/5/2563
187 วัสดุทางการแพทย์ OR        50,120.00          50,120.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          50,120.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 50,120.00  ราคาต  าสุด PN63050821 20/5/2563
188 วัสดุทางการแพทย์ OR        27,200.00          27,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด          27,200.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 27,200.00  ราคาต  าสุด PN63050822 20/5/2563
189 วัสดุทางการแพทย์ OR        27,550.00          27,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.อิมพลานท์คาสท์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
         27,550.00 บ.อิมพลานท์คาสท์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
27,550.00  ราคาต  าสุด PN63050823 20/5/2563

190 วัสดุทางการแพทย์ OR        82,889.69          82,889.69 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย
 )จ ากัด

         82,889.69 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย
 )จ ากัด

82,889.69  ราคาต  าสุด PN63050824 20/5/2563

191 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 PN63050825 21/5/2563
192 วัสดุทางการแพทย์ OR        22,500.00          22,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.มาเฮํ เมดิคอล จ ากัด          22,500.00 บ.มาเฮํ เมดิคอล จ ากัด 22,500.00  ราคาต  าสุด PN63050826 21/5/2563
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193 วัสดุทางการแพทย์ OR        32,000.00          32,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย
 )จ ากัด

         32,000.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย
 )จ ากัด

32,000.00  ราคาต  าสุด PN63050827 21/5/2563

194 วัสดุทางการแพทย์ OR        42,700.00          42,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย
 )จ ากัด

         42,700.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย
 )จ ากัด

42,700.00  ราคาต  าสุด PN63050828 22/5/2563

195 วัสดุทางการแพทย์ OR        22,000.00          22,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๏ป จ ากัด          22,000.00 บ.วีไอโอ กรุ๏ป จ ากัด 22,000.00  ราคาต  าสุด PN63050829 22/5/2563
196 วัสดุทางการแพทย์ OR          5,350.00            5,350.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไนน์ ไพน์ จ ากัด            5,350.00 บ.ไนน์ ไพน์ จ ากัด 5,350.00  ราคาต  าสุด PN63050830 22/5/2563
197 วัสดุทางการแพทย์ OR        96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          96,000.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 96,000.00  ราคาต  าสุด PN63050831 22/5/2563
198 วัสดุทางการแพทย์ OR        53,100.00          53,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          53,100.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 53,100.00  ราคาต  าสุด PN63050832 25/5/2563
199 วัสดุทางการแพทย์ OR        27,800.00          27,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย

 )จ ากัด
         27,800.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย

 )จ ากัด
27,800.00  ราคาต  าสุด PN63050833 25/5/2563

200 วัสดุทางการแพทย์ OR        57,000.00          57,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออมนิเมด จ ากัด          57,000.00 บ.ออมนิเมด จ ากัด 57,000.00  ราคาต  าสุด PN63050834 25/5/2563
201 วัสดุทางการแพทย์ OR        93,090.00          93,090.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด          93,090.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 93,090.00  ราคาต  าสุด PN63050835 25/5/2563
202 วัสดุทางการแพทย์ OR        91,616.61          91,616.61 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ(ประเทศ

ไทย)จ ากัด
         91,616.61 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ(ประเทศ

ไทย)จ ากัด
91,616.61  ราคาต  าสุด PN63050836 25/5/2563

203 วัสดุทางการแพทย์ OR        36,520.00          36,520.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย
 )จ ากัด

         36,520.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย
 )จ ากัด

36,520.00  ราคาต  าสุด PN63050837 26/5/2563

204 วัสดุทางการแพทย์ OR        47,000.00          47,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออมนิเมด จ ากัด          47,000.00 บ.ออมนิเมด จ ากัด 47,000.00  ราคาต  าสุด PN63050838 26/5/2563
205 วัสดุทางการแพทย์ OR        74,049.35          74,049.35 e-bidding บ.ฟาโวริกา จ ากัด          74,049.35 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 74,049.35  ราคาต  าสุด PN63050839 26/5/2563
206 วัสดุทางการแพทย์ OR        16,499.40          16,499.40 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ(ประเทศ

ไทย)จ ากัด
         16,499.40 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ(ประเทศ

ไทย)จ ากัด
16,499.40  ราคาต  าสุด PN63050840 26/5/2563

207 วัสดุทางการแพทย์ OR        40,000.00          40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีเมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด          40,000.00 บ.พ ีเมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด 40,000.00  ราคาต  าสุด PN63050841 27/5/2563
208 วัสดุทางการแพทย์ OR        26,160.00          26,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมิท เฮลท์แคร์ จ ากัด          26,160.00 บ.ซัมมิท เฮลท์แคร์ จ ากัด 26,160.00  ราคาต  าสุด PN63050842 27/5/2563
209 วัสดุทางการแพทย์ OR        16,499.40          16,499.40 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด          16,499.40 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 16,499.40  ราคาต  าสุด PN63050843 27/5/2563
210 วัสดุทางการแพทย์ OR        43,830.00          43,830.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          43,830.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 43,830.00  ราคาต  าสุด PN63050844 28/5/2563
211 วัสดุทางการแพทย์ OR        65,400.00          65,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด          65,400.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 65,400.00  ราคาต  าสุด PN63050845 28/5/2563
212 วัสดุทางการแพทย์ OR        50,000.00          50,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด          50,000.00 บ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด 50,000.00  ราคาต  าสุด PN63050846 28/5/2563
213 วัสดุทางการแพทย์ OR        97,495.19          97,495.19 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ(ประเทศ

ไทย)จ ากัด
         97,495.19 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ(ประเทศ

ไทย)จ ากัด
97,495.19  ราคาต  าสุด PN63050847 28/5/2563

214 วัสดุทางการแพทย์ OR        49,660.00          49,660.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากัด          49,660.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากัด 49,660.00  ราคาต  าสุด PN63050848 29/5/2563
215 วัสดุทางการแพทย์ OR        35,700.00          35,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากัด          35,700.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากัด 35,700.00  ราคาต  าสุด PN63050849 29/5/2563
216 วัสดุทางการแพทย์ OR        28,000.00          28,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด          28,000.00 บ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด 28,000.00  ราคาต  าสุด PN63050850 29/5/2563
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217 วัสดุทางการแพทย์ OR        93,090.00          93,090.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากัด          93,090.00 บ.ฟาโวริกา จ ากัด 93,090.00  ราคาต  าสุด PN63050851 29/5/2563
218 วัสดุทางการแพทย์ 

(วิสัญญ)ี
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 PF63050229 26/5/2563

219 วัสดุทางการแพทย์ 
(วิสัญญ)ี

26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

26,964.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

26,964.00 ราคาต  าสุด PF63050230 26/5/2563

220 วัสดุทางการแพทย์ 
(วิสัญญ)ี

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคอล จ ากัด 10,000.00 บริษทั เทคโนเมดิคอล จ ากัด 10,000.00 ราคาต  าสุด PF63050231 26/5/2563

221 วัสดุทางการแพทย์ 
(วิสัญญ)ี

54,500.00 54,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

54,500.00 บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

54,500.00 ราคาต  าสุด PF63050232 26/5/2563

222 วัสดุทางการแพทย์ 
(วิสัญญ)ี

259,000.00 460,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอ็นซ์ 460,000.00 บริษทั เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอ็นซ์ 460,000.00 ราคาต  าสุด PF63050236 26/5/2563

223 วัสดุทางการแพทย์ 
(วิสัญญ)ี

94,160.00 423,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

423,720.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

423,720.00 ราคาต  าสุด PF63050243 27/5/2563

224 วัสดุทางการแพทย์ 
(วิสัญญ)ี

     359,520.00        449,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

       449,400.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

       449,400.00 ราคาต  าสุด PF63050244 27/5/2563

225 วัสดุทางการแพทย์ (ไต
เทียม)

       48,150.00          48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จ ากัด          48,150.00 บริษทั เมดิทอป จ ากัด          48,150.00 ราคาต  าสุด PF63050228 25/5/2563

226 วัสดุทางการแพทย์ (ไต
เทียม)

       68,000.00          68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จ ากัด          68,000.00 บริษทั เมดิทอป จ ากัด          68,000.00 ราคาต  าสุด PF63050223 26/5/2563

227 วัสดุทางการแพทย์ (ไต
เทียม)

         8,640.00            8,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด            8,640.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด            8,640.00 ราคาต  าสุด PF63050234 26/5/2563

228 วัสดุทางการแพทย์ 
(กายภาพบ าบัด)

       25,650.00          25,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมส เทรดด้ิง จ ากัด          25,650.00 บริษทั เมส เทรดด้ิง จ ากัด          25,650.00 ราคาต  าสุด PF63050235 26/5/2563

229 วัสดุการแพทย์ (เวชกรรม
ฟืน้ฟู)

       64,260.00 64,260.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโมเดิลร์ แคร์ 64,260.00 ร๎านโมเดิลร์ แคร์ 64,260.00 ราคาต  าสุด Pฟ63050015 14/05/63

230 วัสดุการแพทย์ (เวชกรรม
ฟืน้ฟู)

         5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บ.แม็ค เมดิคัล จ ากัด 5,885.00 บ.แม็ค เมดิคัล จ ากัด 5,885.00 ราคาต  าสุด Pฟ63050016 14/05/63

231 วัสดุการแพทย์ (เวชกรรม
ฟืน้ฟู)

       19,700.00 19,700.00 เฉพาะเจาะจง บ. บีเจซี 19,700.00 บ. บีเจซี 19,700.00 ราคาต  าสุด Pฟ63050017 28/05/63

232 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)        35,500.00 35,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไซบอร์ก 35,500.00 บ.ไซบอร์ก 35,500.00 ราคาต  าสุด Pต63050111 14/05/63
233 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)        98,650.00 98,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินโดไชนํา เฮลท์ แคร์ 98,650.00 บ.อินโดไชนํา เฮลท์ แคร์ 98,650.00 ราคาต  าสุด Pต63050112 14/05/63
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234 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)        16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค 16,800.00 บ.ซิลลิค 16,800.00 ราคาต  าสุด Pต63050113 14/05/63
235 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)        10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 10,000.00 บ.ดีเคเอสเอช 10,000.00 ราคาต  าสุด Pต63050114 21/05/63
236 วัสดุการแพทย์ (กายวิภาค)        82,390.00          82,390.00  เฉพาะเจาะจง บ.เอ เอส ไซน์ จ ากัด 82,390.00 บ.เอ เอส ไซน์ จ ากัด 82,390.00 ราคาต  าสุด PH63050003 01/05/63

237 วัสดุการแพทย์ (กายวิภาค)        90,440.00          90,440.00  เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ 90,440.00 บ.แล็บมาสเตอร์ 90,440.00 ราคาต  าสุด PH63050004 01/05/63

238 วัสดุการแพทย์ (กายวิภาค)        62,488.00          62,488.00  เฉพาะเจาะจง บ.เอ เอส ไซน์ จ ากัด 62,488.00 บ.เอ เอส ไซน์ จ ากัด 62,488.00 ราคาต  าสุด PH63050005 01/05/63

239 วัสดุการแพทย์ (กายวิภาค)        85,400.00          85,400.00  เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ 85,400.00 บ.แล็บมาสเตอร์ 85,400.00 ราคาต  าสุด PH63050006 01/05/63

240 วัสดุการแพทย์ (กายวิภาค)        90,000.00          90,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราตอรี 90,000.00 บ.ไอเมด ลาบอราตอรี 90,000.00 ราคาต  าสุด PH63050007 01/05/63

241 วัสดุการแพทย์ (กายวิภาค)        97,370.00          97,370.00  เฉพาะเจาะจง บ.เอ เอส ไซน์ จ ากัด 97,370.00 บ.เอ เอส ไซน์ จ ากัด 97,370.00 ราคาต  าสุด PH63050008 14/05/63

242 วัสดุการแพทย์ (ทันตก
รรม)

         6,390.00 6,390.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทันตสยาม จ ากัด 6,390.00 บ.ทันตสยาม จ ากัด 6,390.00 ราคาต  าสุด QB63050058 15/05/63

243 วัสดุการแพทย์ (ทันตก
รรม)

       31,700.00 31,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทันตสยาม จ ากัด 31,700.00 บ.ทันตสยาม จ ากัด 31,700.00 ราคาต  าสุด QB63050059 15/05/63

244 วัสดุการแพทย์ (นิติเวช)        79,004.52          79,004.52  เฉพาะเจาะจง บ.โซลําแล็ป 79,004.52 บ.โซลําแล็ป 79,004.52 ราคาต  าสุด Pน63050007 14/05/63
245 รังสีรักษา (85B)        90,000.00          90,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.บิซ ไลน์ 90,000.00 บ.บิซ ไลน์ 90,000.00 ราคาต  าสุด PT63050004 18/05/63
246 วัสดุวิทยาศาสตร์          9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 9,600.00 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 9,600.00 ราคาต  าสุด PK63050495 02/05/63
247 วัสดุวิทยาศาสตร์        80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) 

จ ากัด
80,943.36 บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) 

จ ากัด
80,943.36 ราคาต  าสุด PK63050496 03/05/63

248 วัสดุวิทยาศาสตร์      100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

100,000.00 บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

100,000.00 ราคาต  าสุด PK63050497 03/05/63

249 วัสดุวิทยาศาสตร์        41,900.00 41,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 41,900.00 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 41,900.00 ราคาต  าสุด PK63050498 03/05/63
250 วัสดุวิทยาศาสตร์        80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) 

จ ากัด
80,943.36 บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) 

จ ากัด
80,943.36 ราคาต  าสุด PK63050499 03/05/63

251 วัสดุวิทยาศาสตร์        32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 32,100.00 บ.เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 32,100.00 ราคาต  าสุด PK63050500 03/05/63
252 วัสดุวิทยาศาสตร์        40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 40,500.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 40,500.00 ราคาต  าสุด PK63050501 03/05/63
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253 วัสดุวิทยาศาสตร์        78,040.00 78,040.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 78,040.00 บ.กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 78,040.00 ราคาต  าสุด PK63050502 04/05/63

254 วัสดุวิทยาศาสตร์        42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 42,800.00 บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 42,800.00 ราคาต  าสุด PK63050503 04/05/63
255 วัสดุวิทยาศาสตร์        67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ ากัด 67,500.00 บ.เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ ากัด 67,500.00 ราคาต  าสุด PK63050504 04/05/63
256 วัสดุวิทยาศาสตร์        80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 80,892.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 80,892.00 ราคาต  าสุด PK63050505 04/05/63
257 วัสดุวิทยาศาสตร์        26,508.00 26,508.00 เฉพาะเจาะจง บ.COMMERCIAI SCIENCECO 

จ ากัด
26,508.00 บ.COMMERCIAI SCIENCECO 

จ ากัด
26,508.00 ราคาต  าสุด PK63050506 05/05/63

258 วัสดุวิทยาศาสตร์        95,460.00 95,460.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 95,460.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 95,460.00 ราคาต  าสุด PK63050507 05/05/63

259 วัสดุวิทยาศาสตร์        95,200.00 95,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

95,200.00 บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

95,200.00 ราคาต  าสุด PK63050508 05/05/63

260 วัสดุวิทยาศาสตร์        64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากัด 64,200.00 บ.เมดิทอป จ ากัด 64,200.00 ราคาต  าสุด PK63050509 05/05/63
261 วัสดุวิทยาศาสตร์          7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ จ ากัด 7,000.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ จ ากัด 7,000.00 ราคาต  าสุด PK63050510 05/05/63
262 วัสดุวิทยาศาสตร์        80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 80,943.36 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 80,943.36 ราคาต  าสุด PK63050511 05/05/63

263 วัสดุวิทยาศาสตร์        47,430.00 47,430.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 47,430.00 บ.ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 47,430.00 ราคาต  าสุด PK63050512 05/05/63
264 วัสดุวิทยาศาสตร์        13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 13,600.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 13,600.00 ราคาต  าสุด PK63050513 05/05/63
265 วัสดุวิทยาศาสตร์          5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. BIO LEADER จ ากัด 5,200.00 บ. BIO LEADER จ ากัด 5,200.00 ราคาต  าสุด PK63050514 09/05/63
266 วัสดุวิทยาศาสตร์        99,200.00 99,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 99,200.00 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 99,200.00 ราคาต  าสุด PK63050515 09/05/63
267 วัสดุวิทยาศาสตร์        22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 22,470.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 22,470.00 ราคาต  าสุด PK63050516 09/05/63

268 วัสดุวิทยาศาสตร์        80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 80,892.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 80,892.00 ราคาต  าสุด PK63050517 09/05/63
269 วัสดุวิทยาศาสตร์          7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมด-วัน จ ากัด 7,276.00 บ.เมด-วัน จ ากัด 7,276.00 ราคาต  าสุด PK63050518 09/05/63
270 วัสดุวิทยาศาสตร์      509,943.36 509,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 509,943.36 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 509,943.36 ราคาต  าสุด PK63050519 09/05/63

271 วัสดุวิทยาศาสตร์        87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 87,500.00 บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 87,500.00 ราคาต  าสุด PK63050520 09/05/63
272 วัสดุวิทยาศาสตร์          9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 9,300.00 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 9,300.00 ราคาต  าสุด PK63050521 09/05/63
273 วัสดุวิทยาศาสตร์      240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 240,000.00 บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 240,000.00 ราคาต  าสุด PK63050522 09/05/63
274 วัสดุวิทยาศาสตร์          2,760.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ จ ากัด 2,760.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ จ ากัด 2,760.00 ราคาต  าสุด PK63050523 09/05/63
275 วัสดุวิทยาศาสตร์        31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 31,000.00 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 31,000.00 ราคาต  าสุด PK63050524 09/05/63
276 วัสดุวิทยาศาสตร์          4,985.00 4,985.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 4,985.00 บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 4,985.00 ราคาต  าสุด PK63050525 09/05/63
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277 วัสดุวิทยาศาสตร์        80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 80,943.36 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 80,943.36 ราคาต  าสุด PK63050526 09/05/63

278 วัสดุวิทยาศาสตร์        11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด 11,984.00 บ.โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด 11,984.00 ราคาต  าสุด PK63050527 09/05/63
279 วัสดุวิทยาศาสตร์        85,065.00 85,065.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากัด 85,065.00 บ.เมดิทอป จ ากัด 85,065.00 ราคาต  าสุด PK63050528 10/05/63
280 วัสดุวิทยาศาสตร์          4,793.60 4,793.60 เฉพาะเจาะจง บ.แอฟฟเินเท็ค จ ากัด 4,793.60 บ.แอฟฟเินเท็ค จ ากัด 4,793.60 ราคาต  าสุด PK63050529 10/05/63
281 วัสดุวิทยาศาสตร์        82,818.00 82,818.00 เฉพาะเจาะจง บ.101 เมดิแคร์ 82,818.00 บ.101 เมดิแคร์ 82,818.00 ราคาต  าสุด PK63050530 10/05/63
282 วัสดุวิทยาศาสตร์        23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 23,540.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 23,540.00 ราคาต  าสุด PK63050531 10/05/63

283 วัสดุวิทยาศาสตร์        45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ จ ากัด 45,000.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ จ ากัด 45,000.00 ราคาต  าสุด PK63050532 10/05/63
284 วัสดุวิทยาศาสตร์        45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ จ ากัด 45,000.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ จ ากัด 45,000.00 ราคาต  าสุด PK63050533 10/05/63
285 วัสดุวิทยาศาสตร์          9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากัด 9,630.00 บ.เมดิทอป จ ากัด 9,630.00 ราคาต  าสุด PK63050534 10/05/63
286 วัสดุวิทยาศาสตร์          4,820.00 4,820.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 4,820.00 บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 4,820.00 ราคาต  าสุด PK63050535 10/05/63
287 วัสดุวิทยาศาสตร์        18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 18,190.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 18,190.00 ราคาต  าสุด PK63050536 10/05/63
288 วัสดุวิทยาศาสตร์        53,300.00 53,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 53,300.00 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 53,300.00 ราคาต  าสุด PK63050537 11/05/63
289 วัสดุวิทยาศาสตร์          8,271.30 8,271.30 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 8,271.30 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 8,271.30 ราคาต  าสุด PK63050538 11/05/63
290 วัสดุวิทยาศาสตร์        35,070.00 35,070.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ จ ากัด 35,070.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ จ ากัด 35,070.00 ราคาต  าสุด PK63050539 11/05/63
291 วัสดุวิทยาศาสตร์        89,773.00 89,773.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 89,773.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 89,773.00 ราคาต  าสุด PK63050540 11/05/63

292 วัสดุวิทยาศาสตร์        87,510.80 87,510.80 เฉพาะเจาะจง บ.โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด 87,510.80 บ.โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด 87,510.80 ราคาต  าสุด PK63050541 11/05/63
293 วัสดุวิทยาศาสตร์        47,080.00 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.101 เมดิแคร์ 47,080.00 บ.101 เมดิแคร์ 47,080.00 ราคาต  าสุด PK63050542 11/05/63
294 วัสดุวิทยาศาสตร์        70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บ.กู๏ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 70,620.00 บ.กู๏ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 70,620.00 ราคาต  าสุด PK63050543 11/05/63
295 วัสดุวิทยาศาสตร์        93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิโนวา จ ากัด 93,090.00 บ.เมดดิโนวา จ ากัด 93,090.00 ราคาต  าสุด PK63050544 11/05/63
296 วัสดุวิทยาศาสตร์        99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 99,510.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 99,510.00 ราคาต  าสุด PK63050545 11/05/63
297 วัสดุวิทยาศาสตร์        98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดนติก๎า จ ากัด 98,226.00 บ.เดนติก๎า จ ากัด 98,226.00 ราคาต  าสุด PK63050546 11/05/63
298 วัสดุวิทยาศาสตร์        93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 93,000.00 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 93,000.00 ราคาต  าสุด PK63050547 11/05/63
299 วัสดุวิทยาศาสตร์        46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 46,224.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 46,224.00 ราคาต  าสุด PK63050548 12/05/63
300 วัสดุวิทยาศาสตร์        97,263.00 97,263.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด 97,263.00 บ.โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากัด 97,263.00 ราคาต  าสุด PK63050549 12/05/63
301 วัสดุวิทยาศาสตร์        90,479.20 90,479.20 เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิโนวา จ ากัด 90,479.20 บ.เมดดิโนวา จ ากัด 90,479.20 ราคาต  าสุด PK63050550 12/05/63
302 วัสดุวิทยาศาสตร์        60,669.00 60,669.00 เฉพาะเจาะจง บ.กู๏ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 60,669.00 บ.กู๏ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 60,669.00 ราคาต  าสุด PK63050551 12/05/63
303 วัสดุวิทยาศาสตร์        42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.101 เมดิแคร์ 42,800.00 บ.101 เมดิแคร์ 42,800.00 ราคาต  าสุด PK63050552 13/05/63
304 วัสดุวิทยาศาสตร์        55,520.00 55,520.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 55,520.00 บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 55,520.00 ราคาต  าสุด PK63050553 13/05/63
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305 วัสดุวิทยาศาสตร์        80,943.36 80,943.36 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 80,943.36 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 80,943.36 ราคาต  าสุด PK63050554 13/05/63

306 วัสดุวิทยาศาสตร์        29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ควอลิฟาย กรุ๏ป จ ากัด 29,400.00 บ.ควอลิฟาย กรุ๏ป จ ากัด 29,400.00 ราคาต  าสุด PK63050555 13/05/63
307 วัสดุวิทยาศาสตร์          3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ จ ากัด 3,500.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ จ ากัด 3,500.00 ราคาต  าสุด PK63050556 13/05/63
308 วัสดุวิทยาศาสตร์        16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 16,800.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 16,800.00 ราคาต  าสุด PK63050557 13/05/63
309 วัสดุไฟฟา้            33,466              33,466 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              33,466 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              33,466 ราคาต  าสุด PA63050101 5/05/2563
310 วัสดุไฟฟา้            14,164              14,164 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              14,164 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              14,164 ราคาต  าสุด PA63050102 13/05/2563
311 วัสดุไฟฟา้              5,800                5,800 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวิส                5,800 กฤษณะเซอวิส                5,800 ราคาต  าสุด PA63050103 13/05/2563
312 วัสดุไฟฟา้              4,752                4,752 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันา                4,752 ต.พฒันา                4,752 ราคาต  าสุด PA63050104 19/05/2563
313 วัสดุไฟฟา้              2,782                2,782 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์                2,782 ทวีวัฒน์                2,782 ราคาต  าสุด PA63050105 19/05/2563
314 วัสดุไฟฟา้            10,711              10,711 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              10,711 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              10,711 ราคาต  าสุด PA63050106 19/05/2563
315 วัสดุไฟฟา้            18,493              18,493 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              18,493 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              18,493 ราคาต  าสุด PA63050107 19/05/2563
316 วัสดุไฟฟา้            28,300              28,300 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวิส              28,300 กฤษณะเซอวิส              28,300 ราคาต  าสุด PA63050108 19/05/2563
317 วัสดุไฟฟา้              5,400                5,400 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง                5,400 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง                5,400 ราคาต  าสุด PA63050109 26/5/2563
318 วัสดุไฟฟา้              8,774                8,774 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์                8,774 ทวีวัฒน์                8,774 ราคาต  าสุด PA63050110 26/5/2563
319 วัสดุไฟฟา้            14,873              14,873 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์              14,873 ทวีวัฒน์              14,873 ราคาต  าสุด PA63050111 26/5/2563
320 วัสดุไฟฟา้            12,324              12,324 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              12,324 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              12,324 ราคาต  าสุด PA63050112 26/5/2563
321 วัสดุไฟฟา้            24,000              24,000 เฉพาะเจาะจง TTSP เทรดด้ิง จ ากัด              24,000 TTSP เทรดด้ิง จ ากัด              24,000 ราคาต  าสุด PA63050113 26/5/2563
322 วัสดุไฟฟา้            38,129              38,129 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              38,129 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              38,129 ราคาต  าสุด PA63050114 28/5/2563
323 วัสดุกํอสร๎าง            57,663              57,663 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              57,663 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              57,663 ราคาต  าสุด PA63050117 5/05/2563
324 วัสดุกํอสร๎าง            46,050              46,050 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี              46,050 ต.พฒันาการราชบุรี              46,050 ราคาต  าสุด PA63050118 12/05/2563
325 วัสดุกํอสร๎าง              1,978                1,978 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี                1,978 ต.พฒันาการราชบุรี                1,978 ราคาต  าสุด PA63050119 12/05/2563
326 วัสดุกํอสร๎าง            30,745              30,745 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              30,745 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              30,745 ราคาต  าสุด PA63050120 12/05/2563
327 วัสดุกํอสร๎าง            42,658              42,658 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              42,658 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              42,658 ราคาต  าสุด PA63050121 12/05/2563
328 วัสดุกํอสร๎าง            95,835              95,835 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น              95,835 หลักเพชรคอนสตรัคชั น              95,835 ราคาต  าสุด PA63050122 12/05/2563
329 วัสดุกํอสร๎าง            31,445              31,445 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น              31,445 หลักเพชรคอนสตรัคชั น              31,445 ราคาต  าสุด PA63050123 12/05/2563
330 วัสดุกํอสร๎าง            46,240              46,240 เฉพาะเจาะจง สกลชัย              46,240 สกลชัย              46,240 ราคาต  าสุด PA63050124 12/05/2563
331 วัสดุกํอสร๎าง            14,599              14,599 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              14,599 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              14,599 ราคาต  าสุด PA63050125 13/5/2563
332 วัสดุกํอสร๎าง            79,265              79,265 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น              79,265 หลักเพชรคอนสตรัคชั น              79,265 ราคาต  าสุด PA63050126 13/5/2563
333 วัสดุกํอสร๎าง              9,600                9,600 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี                9,600 ต.พฒันาการราชบุรี                9,600 ราคาต  าสุด PA63050127 13/5/2563
334 วัสดุกํอสร๎าง            60,725              60,725 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น              60,725 หลักเพชรคอนสตรัคชั น              60,725 ราคาต  าสุด PA63050128 13/5/2563
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335 วัสดุกํอสร๎าง              6,070                6,070 เฉพาะเจาะจง พนิิจยนต์                6,070 พนิิจยนต์                6,070 ราคาต  าสุด PA63050129 25/5/2563
336 วัสดุกํอสร๎าง            27,168              27,168 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              27,168 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              27,168 ราคาต  าสุด PA63050130 25/5/2563
337 วัสดุกํอสร๎าง            19,448              19,448 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              19,448 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              19,448 ราคาต  าสุด PA63050131 25/5/2563
338 วัสดุกํอสร๎าง            66,000              66,000 เฉพาะเจาะจง ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จ ากัด              66,000 ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จ ากัด              66,000 ราคาต  าสุด PA63050132 25/5/2563
339 วัสดุกํอสร๎าง            11,340              11,340 เฉพาะเจาะจง สกลชัย              11,340 สกลชัย              11,340 ราคาต  าสุด PA63050133 25/5/2563
340 วัสดุกํอสร๎าง            54,680              54,680 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น              54,680 หลักเพชรคอนสตรัคชั น              54,680 ราคาต  าสุด PA63050134 25/5/2563
341 วัสดุกํอสร๎าง            27,115              27,115 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น              27,115 หลักเพชรคอนสตรัคชั น              27,115 ราคาต  าสุด PA63050135 25/5/2563
342 วัสดุกํอสร๎าง            48,200              48,200 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              48,200 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง              48,200 ราคาต  าสุด PA63050136 26/5/2563
343 วัสดุกํอสร๎าง            72,555              72,555 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี              72,555 ต.พฒันาการราชบุรี              72,555 ราคาต  าสุด PA63050137 26/5/2563
344 วัสดุกํอสร๎าง            59,085              59,085 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชั น              59,085 หลักเพชรคอนสตรัคชั น              59,085 ราคาต  าสุด PA63050138 26/5/2563
345 วัสดุกํอสร๎าง          1,000.00            1,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี            1,000.00 ต.พฒันาการราชบุรี            1,000.00 ราคาต  าสุด PA63050139 26/5/2563
346 วัสดุกํอสร๎าง        70,700.00          70,700.00 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี          70,700.00 ต.พฒันาการราชบุรี          70,700.00 ราคาต  าสุด PA63050140 26/5/2563
347 วัสดุกํอสร๎าง          8,170.00            8,170.00 เฉพาะเจาะจง สกลชัย            8,170.00 สกลชัย            8,170.00 ราคาต  าสุด PA63050141 26/5/2563
348 วัสดุกํอสร๎าง          1,156.00            1,156.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง            1,156.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง            1,156.00 ราคาต  าสุด PA63050142 28/5/2563
349 วัสดุกํอสร๎าง          1,820.00            1,820.00 เฉพาะเจาะจง สกลชัย            1,820.00 สกลชัย            1,820.00 ราคาต  าสุด PA63050143 28/5/2563
350 วัสดุส านักงาน          4,320.00            4,320.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            4,320.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            4,320.00 ราคาต  าสุด PO6305160  01/05/63
351 วัสดุส านักงาน          1,200.00            1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            1,200.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            1,200.00 ราคาต  าสุด PO6305161  01/05/63
352 วัสดุส านักงาน          2,900.00            2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            2,900.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            2,900.00 ราคาต  าสุด PO6305162  01/05/63
353 วัสดุส านักงาน          3,900.00            3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            3,900.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            3,900.00 ราคาต  าสุด PO6305163  01/05/63
354 วัสดุส านักงาน          5,700.00            5,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรศีล            5,700.00 หจก.อักษรศีล            5,700.00 ราคาต  าสุด PO6305164  01/05/63
355 วัสดุส านักงาน          5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์น พร้ินเทค            5,000.00 บ.โมเดอร์น พร้ินเทค            5,000.00 ราคาต  าสุด PO6305165  01/05/63
356 วัสดุส านักงาน          1,200.00            1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรศีล            1,200.00 หจก.อักษรศีล            1,200.00 ราคาต  าสุด PO6305166  01/05/63
357 วัสดุส านักงาน        82,500.00          82,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.คีย์แมน อินเตอร์ชั นแนล          82,500.00 บ.คีย์แมน อินเตอร์ชั นแนล          82,500.00 ราคาต  าสุด PO6305167  01/05/63
358 วัสดุส านักงาน        10,500.00          10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ2          10,500.00 ร๎านถาวรกิจ2          10,500.00 ราคาต  าสุด PO6305168  01/05/63
359 วัสดุส านักงาน            370.00              370.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้              370.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้              370.00 ราคาต  าสุด PO6305171  08/05/63
360 วัสดุส านักงาน            120.00              120.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้              120.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้              120.00 ราคาต  าสุด PO6305172  08/05/63
361 วัสดุส านักงาน            500.00              500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ2              500.00 ร๎านถาวรกิจ2              500.00 ราคาต  าสุด PO6305173  08/05/63
362 วัสดุส านักงาน          2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ2            2,500.00 ร๎านถาวรกิจ2            2,500.00 ราคาต  าสุด PO6305174  08/05/63
363 วัสดุส านักงาน          4,500.00            4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ2            4,500.00 ร๎านถาวรกิจ2            4,500.00 ราคาต  าสุด PO6305175  08/05/63
364 วัสดุส านักงาน            320.00              320.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ2              320.00 ร๎านถาวรกิจ2              320.00 ราคาต  าสุด PO6305176  08/05/63
365 วัสดุส านักงาน            550.00              550.00 เฉพาะเจาะจง บ. กราฟฟกิ              550.00 บ. กราฟฟกิ              550.00 ราคาต  าสุด PO6305177  08/05/63



แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง
เหตุผลที่
คัดเลือก

หรือจัดจ้าง 
(บาท)

(บาท) โดยสรุปและราคาทีเ่สนอ

รายชือ่ผู้เสนอราคา

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุม่งานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

366 วัสดุส านักงาน          2,300.00            2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            2,300.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            2,300.00 ราคาต  าสุด PO6305178  08/05/63
367 วัสดุส านักงาน          1,200.00            1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            1,200.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            1,200.00 ราคาต  าสุด PO6305179  08/05/63
368 วัสดุส านักงาน            360.00              360.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้              360.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้              360.00 ราคาต  าสุด PO6305180  08/05/63
369 วัสดุส านักงาน          5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            5,000.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            5,000.00 ราคาต  าสุด PO6305181  08/05/63
370 วัสดุส านักงาน        90,479.20          90,479.20 เฉพาะเจาะจง หจก. มํานดี บ๎านสวย          90,479.20 หจก. มํานดี บ๎านสวย          90,479.20 ราคาต  าสุด PO6305182  21/05/63
371 วัสดุส านักงาน          2,400.00            2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            2,400.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            2,400.00 ราคาต  าสุด PO6305183  21/05/63
372 วัสดุส านักงาน        24,000.00          24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านประเสริฐการพมิพ์          24,000.00 ร๎านประเสริฐการพมิพ์          24,000.00 ราคาต  าสุด PO6305184  25/05/63
373 วัสดุส านักงาน          1,800.00            1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            1,800.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            1,800.00 ราคาต  าสุด PO6305185  25/05/63
374 วัสดุส านักงาน            240.00              240.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้              240.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้              240.00 ราคาต  าสุด PO6305186  25/05/63
375 วัสดุส านักงาน            540.00              540.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้              540.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้              540.00 ราคาต  าสุด PO6305187  25/05/63
376 วัสดุส านักงาน            640.00              640.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้              640.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้              640.00 ราคาต  าสุด PO6305188  25/05/63
377 วัสดุส านักงาน          1,500.00            1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            1,500.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            1,500.00 ราคาต  าสุด PO6305189  25/05/63
378 วัสดุส านักงาน            660.00              660.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ2              660.00 ร๎านถาวรกิจ2              660.00 ราคาต  าสุด PO6305195  29/05/63
379 วัสดุส านักงาน        42,750.00          42,750.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกิจ2          42,750.00 ร๎านถาวรกิจ2          42,750.00 ราคาต  าสุด PO6305196  29/05/63
380 วัสดุส านักงาน        11,250.00          11,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตมี อินเตอร์พร้ินฯ          11,250.00 บ.โตมี อินเตอร์พร้ินฯ          11,250.00 ราคาต  าสุด PO6305197  29/05/63
381 วัสดุงานบ๎านฯ          9,600.00            9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเพิ มทรัพย์ฯ            9,600.00 ร๎านเพิ มทรัพย์ฯ            9,600.00 ราคาต  าสุด P36305156  01/05/63
382 วัสดุงานบ๎านฯ          1,284.00            1,284.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธนวัลเปเปอร์            1,284.00 บ.ธนวัลเปเปอร์            1,284.00 ราคาต  าสุด P36305157  08/05/63
383 วัสดุงานบ๎านฯ          9,900.00            9,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเค เมดิคอล            9,900.00 หจก.ว.ีเค เมดิคอล            9,900.00 ราคาต  าสุด P36305158  08/05/63
384 วัสดุงานบ๎านฯ          5,950.00            5,950.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มสแควร์ ซัพพลาย            5,950.00 ร๎านเอ็มสแควร์ ซัพพลาย            5,950.00 ราคาต  าสุด P36305159  08/05/63
385 วัสดุงานบ๎านฯ          5,992.00            5,992.00 เฉพาะเจาะจง หจก. กุนที            5,992.00 หจก. กุนที            5,992.00 ราคาต  าสุด P36305160  08/05/63
386 วัสดุงานบ๎านฯ          3,360.00            3,360.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเพิ มทรัพย์ฯ            3,360.00 ร๎านเพิ มทรัพย์ฯ            3,360.00 ราคาต  าสุด P36305161  12/05/63
387 วัสดุงานบ๎านฯ          5,800.00            5,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเค เมดิคอล            5,800.00 หจก.ว.ีเค เมดิคอล            5,800.00 ราคาต  าสุด P36305162  13/05/63
388 วัสดุงานบ๎านฯ          6,570.00            6,570.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเค เมดิคอล            6,570.00 หจก.ว.ีเค เมดิคอล            6,570.00 ราคาต  าสุด P36305164  13/05/63
389 วัสดุงานบ๎านฯ          2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. แดรี ไลน์ฯ            2,500.00 บ. แดรี ไลน์ฯ            2,500.00 ราคาต  าสุด P36305165  15/05/63
390 วัสดุงานบ๎านฯ          9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวริศรา เผําจันทร์            9,000.00 นางวริศรา เผําจันทร์            9,000.00 ราคาต  าสุด P36305166  15/05/63
391 วัสดุงานบ๎านฯ        41,500.00          41,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มสแควร์ ซัพพลาย          41,500.00 ร๎านเอ็มสแควร์ ซัพพลาย          41,500.00 ราคาต  าสุด P36305167  21/05/63
392 วัสดุงานบ๎านฯ          5,700.00            5,700.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            5,700.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้            5,700.00 ราคาต  าสุด P36305168  22/05/63
393 วัสดุงานบ๎านฯ        28,600.00          28,600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มสแควร์ ซัพพลาย          28,600.00 ร๎านเอ็มสแควร์ ซัพพลาย          28,600.00 ราคาต  าสุด P36305169  25/05/63
394 วัสดุงานบ๎านฯ        10,500.00          10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเพิ มทรัพย์ฯ          10,500.00 ร๎านเพิ มทรัพย์ฯ          10,500.00 ราคาต  าสุด P36305170  25/05/63
395 วัสดุงานบ๎านฯ        10,600.00          10,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเค เมดิคอล          10,600.00 หจก.ว.ีเค เมดิคอล          10,600.00 ราคาต  าสุด P36305172  26/05/63
396 วัสดุงานบ๎านฯ          5,800.00            5,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเค เมดิคอล            5,800.00 หจก.ว.ีเค เมดิคอล            5,800.00 ราคาต  าสุด P36305173  26/05/63
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397 วัสดุงานบ๎านฯ          5,800.00            5,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเค เมดิคอล            5,800.00 หจก.ว.ีเค เมดิคอล            5,800.00 ราคาต  าสุด P36305174  26/05/63
398 วัสดุงานบ๎านฯ        48,000.00          48,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเค เมดิคอล          48,000.00 หจก.ว.ีเค เมดิคอล          48,000.00 ราคาต  าสุด P36305175  26/05/63
399 วัสดุงานบ๎านฯ          9,900.00            9,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเค เมดิคอล            9,900.00 หจก.ว.ีเค เมดิคอล            9,900.00 ราคาต  าสุด P36305176  26/05/63
400 วัสดุงานบ๎านฯ          4,000.00            4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มสแควร์ ซัพพลาย            4,000.00 ร๎านเอ็มสแควร์ ซัพพลาย            4,000.00 ราคาต  าสุด P36305177  26/05/63
401 วัสดุงานบ๎านฯ        98,670.00          98,670.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบสท์ อินเตอร์โปรดักส์          98,670.00 บ.เบสท์ อินเตอร์โปรดักส์          98,670.00 ราคาต  าสุด P36305178  26/05/63
402 วัสดุงานบ๎านฯ          1,620.00            1,620.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชาย            1,620.00 หสม.ทรงชาย            1,620.00 ราคาต  าสุด P36305179  26/05/63
403 วัสดุงานบ๎านฯ            780.00              780.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชาย              780.00 หสม.ทรงชาย              780.00 ราคาต  าสุด P36305187  29/05/63
404 วัสดุงานบ๎านฯ          2,640.00            2,640.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชาย            2,640.00 หสม.ทรงชาย            2,640.00 ราคาต  าสุด P36305188  29/05/63
405 วัสดุงานบ๎านฯ          3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเป๋าดีไซน์            3,000.00 ร๎านเป๋าดีไซน์            3,000.00 ราคาต  าสุด P36305189  29/05/63
406 วัสดุงานบ๎านฯ        12,750.00          12,750.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มสแควร์ ซัพพลาย          12,750.00 ร๎านเอ็มสแควร์ ซัพพลาย          12,750.00 ราคาต  าสุด P36305190  29/05/63
407 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)        40,200.00          40,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ          40,200.00 บ.สมาร์ทคอมฯ          40,200.00 ราคาต  าสุด P763050037  01/05/63
408 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)        31,845.00          31,845.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ          31,845.00 บ.จอมบึงฯ          31,845.00 ราคาต  าสุด P763050038  01/05/63
409 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)        53,700.00          53,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ          53,700.00 บ.สมาร์ทคอมฯ          53,700.00 ราคาต  าสุด P763050039  12/05/63
410 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)        21,960.00          21,960.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ          21,960.00 บ.จอมบึงฯ          21,960.00 ราคาต  าสุด P763050040  22/05/63
411 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก)        11,965.00          11,965.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ          11,965.00 บ.จอมบึงฯ          11,965.00 ราคาต  าสุด P763050041  22/05/63
412 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหลํ)        11,380.00          11,380.00 เฉพาะเจาะจง บ.พพีวีาย เอ็นเตอร์ไพร์ส          11,380.00 บ.พพีวีาย เอ็นเตอร์ไพร์ส          11,380.00 ราคาต  าสุด P76305020  13/05/63
413 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหลํ)          1,180.00            1,180.00 เฉพาะเจาะจง บ.พพีวีาย เอ็นเตอร์ไพร์ส            1,180.00 บ.พพีวีาย เอ็นเตอร์ไพร์ส            1,180.00 ราคาต  าสุด P763050021  13/05/63
414 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหลํ)          6,730.00            6,730.00 เฉพาะเจาะจง บ.พพีวีาย เอ็นเตอร์ไพร์ส            6,730.00 บ.พพีวีาย เอ็นเตอร์ไพร์ส            6,730.00 ราคาต  าสุด P763050022  13/05/63
415 ผัก ผลไม๎ GAP 211,861.20 211,861.20 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกิจ บัวบุญเลิศ 211,861.20 นายณัฐกิจ บัวบุญเลิศ 211,861.20 ราคาต  าสุด 110/2563 29/5/2563
416 วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื น        90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ซี.เค ปิโตรเลียม          90,000.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ซี.เค ปิโตรเลียม          90,000.00 ราคาต  าสุด PB630500037 07/05/63

417 วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื น        90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ซี.เค ปิโตรเลียม          90,000.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ซี.เค ปิโตรเลียม          90,000.00 ราคาต  าสุด PB630500038 19/05/63

418 วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื น        34,000.00          34,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ทรงชายเคหะภณัฑ์ (แก๏ส)          34,000.00 ร๎าน ทรงชายเคหะภณัฑ์ (แก๏ส)          34,000.00 ราคาต  าสุด PB630500039 21/05/63

419 วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื น        90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ซี.เค ปิโตรเลียม          90,000.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด ซี.เค ปิโตรเลียม          90,000.00 ราคาต  าสุด PB630500040 28/05/63

420 วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื น        90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด พลับพลาชัย          90,000.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด พลับพลาชัย          90,000.00 ราคาต  าสุด PB63050038 29/05/63
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421 จ๎างพนักงานรักษาความ
ปลอดภยัศูนย์สุขภาพ
ชุมชนประชานุเคราะห์

     492,000.00        492,000.00 เฉพาะเจาะจง สนง.รักษาความปลอดภยั องค์การ
สงเคราะหท์หารผํานศึก

       477,480.00 สนง.รักษาความปลอดภยั องค์การ
สงเคราะหท์หารผํานศึก

       477,480.00 ราคาต  าสุด 64/2563 15/5/2563

422 จ๎างเหมาบริการตรวจด๎วย
เครื องสนามแมํเหล็กไฟฟา้

   1,000,000.00      1,000,000.00 ประกวดราคา บริษทั ธนบุรี ซี.พ.ีอิมเมจจิง้ เซ็น
เตอร์

       988,000.00 บริษทั ธนบุรี ซี.พ.ีอิมเมจจิง้ เซ็น
เตอร์

       988,000.00 ราคาต  าสุด 66/2563 28/5/2563

423 จ๎างเหมาบริการจัดการ
ข๎อมูลทางการแพทย์ 
จ านวน 350 จุด

   3,507,000.00      3,507,000.00 ประกวดราคา หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด บีเฟร์ิสคอมพวิ
เตอร์

     3,502,800.00 หา๎งหุน๎สํวนจ ากัด บีเฟร์ิสคอมพวิ
เตอร์

     3,502,800.00 ราคาต  าสุด 66/2563 28/5/2563

424 ปรับปรุงหอ๎งแยกตัว
อยํางที  1 อาคารประชา
อุทิศ ชัน้บน กลํุมงาน
พยาธิวิทยาคลินิก

       96,900.00          96,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชั น 
จ ากัด

         95,000.00 บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชั น 
จ ากัด

         95,000.00 ไมํเกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

PO
Pก63051364

14 พฤษภาคม 2563

425 ปรับปรุงหอ๎งพกัแพทย์ 
301 อาคารพกัแพทย์ 7

       99,700.00          99,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชั น 
จ ากัด

         99,000.00 บริษทั หลักเพชรคอนสตรัคชั น 
จ ากัด

         99,000.00 ไมํเกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

PO
Pก63051386

18 พฤษภาคม 2563

426 เปลี ยนทํอระบายน้ าโถ
ปัสสาวะและซํอมแซมทํอ
น้ าทิง้พืน้ อาคารสุขา 2 ชัน้

       24,600.00          24,600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง          24,000.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง          24,000.00 ไมํเกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

PO
Pก63051387

18 พฤษภาคม 2563

427 จัดท าถาดสแตนเลสและ
ชัน้วางของเหล็ก กลํุมงาน
สารสนเทศทางการแพทย์

       20,000.00          20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกํอสร๎าง          20,000.00 ร๎านปิยพรกํอสร๎าง          20,000.00 ไมํเกินวงเกิน
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

PO
Pก63051388

18 พฤษภาคม 2563

428 จ๎างเหมาบริการท าความ
สะอาด

99,960 99,960.00 เฉพาะเจาะจง บรัษทั เค.เอ็ม อินเตอร์ เทค จ ากัด 
เสนอราคา 99,960

บรัษทั เค.เอ็ม 
อินเตอร์ เทค 
จ ากัด 99,960

ราคาต  าสุด Pฐ6304 ลงวันที  
30 เมษายน 63

ราคาต  าสุด Pฐ6304 30 เมษายน 2563
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429 จ๎างเหมาบริการท าความ
สะอาด

314,400 314,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จ ากัด บริษทั ไดมอนด์ 
แคร์ เซอร์วิส จ ากัด

ราคาต  าสุด 58/2563 ลงวันที  
30 เมษายน 63

ราคาต  าสุด 58/2563 30 เมษายน 2563

430 จ๎างเหมาบริการท าความ
สะอาด

425,600 425,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จ ากัด บริษทั ไดมอนด์ 
แคร์ เซอร์วิส จ ากัด

ราคาต  าสุด 59/2563 ลงวันที  
30 เมษายน 63

ราคาต  าสุด 59/2563 30 เมษายน 2563

431 จ๎างพนักงานขับรถ 161,400 161,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา เทิดภวูดล นายวิทยา เทิด
ภวูดล

ราคาต  าสุด 61/2563 ลงวันที  
30 เมษายน 63

ราคาต  าสุด 61/2563 30 เมษายน 2563

432 จ๎างที ปรึกษาพลังงาน 1,700,000 1,700,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อิโนเวชั น เทคโนโลยี จ ากัด บริษทั อิโนเวชั น 
เทคโนโลยี จ ากัด

ราคาต  าสุด 60/2563 ลงวันที  
30 เมษายน 63

ราคาต  าสุด 60/2563 30 เมษายน 2563

433 ครุภณัฑ์การแพทย์ 470,800.00 470,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ.ีดับบลิว.เอ็นจิเนียริ งแอนด์ 
เซอร์วิส

470,800.00 บ.พ.ีดับบลิว.เอ็นจิเนียริ งแอนด์ 
เซอร์วิส

470,800.00 ราคาต  าสุด 97/2563 5/5/2563

434 ครุภณัฑ์ทั วไป 30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทัศพรซัพพลายฯ 30,500.00 บ.ทัศพรซัพพลายฯ 30,500.00 ราคาต  าสุด PJ63050117 1/1/2563
435 ครุภณัฑ์ทั วไป 79,250.00 79,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทัศพรซัพพลายฯ 79,250.00 บ.ทัศพรซัพพลายฯ 79,250.00 ราคาต  าสุด PJ63050118 5/5/2563
436 ครุภณัฑ์ทั วไป 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.วินซีเครียวริต้ี เซอร์วิส 32,100.00 บ.วินซีเครียวริต้ี เซอร์วิส 32,100.00 ราคาต  าสุด PJ63050119 5/5/2563
437 ครุภณัฑ์ทั วไป 19,581.00 19,581.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มํานดีบ๎านสวย 19,581.00 หจก.มํานดีบ๎านสวย 19,581.00 ราคาต  าสุด PJ63050120 5/5/2563
438 ครุภณัฑ์ทั วไป 2,980.00 2,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที ช็อป 2,980.00 บ.ธงชัย ไอที ช็อป 2,980.00 ราคาต  าสุด Pณ63050121 14/5/2563
439 ครุภณัฑ์ทั วไป 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพนิิจยนต์ 35,310.00 ร๎านพนิิจยนต์ 35,310.00 ราคาต  าสุด Pณ63050122 14/5/2563
440 ครุภณัฑ์ทั วไป 22,335.00 22,335.00 เฉพาะเจาะจง ปิยพรกํอสร๎าง 22,335.00 ปิยพรกํอสร๎าง 22,335.00 ราคาต  าสุด Pณ63050123 14/5/2563
441 ครุภณัฑ์ทั วไป 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ปิยพรกํอสร๎าง 5,500.00 ปิยพรกํอสร๎าง 5,500.00 ราคาต  าสุด Pณ63050124 14/5/2563
442 ครุภณัฑ์ทั วไป 4,380.00 4,380.00 เฉพาะเจาะจง บ.พพีวีาย เอ็นเตอร์ไพรส์ 4,380.00 บ.พพีวีาย เอ็นเตอร์ไพรส์ 4,380.00 ราคาต  าสุด Pณ63050125 14/5/2563
443 ครุภณัฑ์ทั วไป 6,650.00 6,650.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชายเคหะภณัฑ์ 6,650.00 หสม.ทรงชายเคหะภณัฑ์ 6,650.00 ราคาต  าสุด Pณ63050126 14/5/2563
444 ครุภณัฑ์การแพทย์ 68,100.00 68,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนด์อาร์ 68,100.00 หจก.ทีแอนด์อาร์ 68,100.00 ราคาต  าสุด PO63050127 15/5/2563
445 ครุภณัฑ์การแพทย์ 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 24,500.00 บ.จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 24,500.00 ราคาต  าสุด Pง63050128 15/5/2563
446 ครุภณัฑ์การแพทย์ 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็มดี เมดิคอล 39,000.00 บ.ทีเอ็มดี เมดิคอล 39,000.00 ราคาต  าสุด PO63050129 15/5/2563
447 ครุภณัฑ์ทั วไป 2,503.80 2,503.80 เฉพาะเจาะจง ร๎านทวีวัฒน์ 2,503.80 ร๎านทวีวัฒน์ 2,503.80 ราคาต  าสุด Pณ63050130 15/5/2563
448 ครุภณัฑ์ทั วไป 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโรจนภณัฑ์ 5,600.00 ร๎านโรจนภณัฑ์ 5,600.00 ราคาต  าสุด Pณ63050131 15/5/2563
449 ครุภณัฑ์การแพทย์ 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเกือ้ชนโอสถ 10,800.00 ร๎านเกือ้ชนโอสถ 10,800.00 ราคาต  าสุด Pณ63050132 19/5/2563
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450 จ๎างบ ารุงรักษาลิฟท์ไพโอ
เนียร์7เครื อง

     173,340.00        173,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ 
เครน จ ากัด

       173,340.00 บริษทั ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ 
เครน จ ากัด

       173,340.00 ราคาต  าสุด 67/2563 29/05/2563

451 จ๎างซํอมครุภณัฑ์ทั วไป          5,600.00            5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส          72,805.48 ร๎านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส            5,600.00 ราคาต  าสุด Pฏ63051361 14/5/2563
452 จ๎างซํอมครุภณัฑ์ทั วไป        72,805.48          72,805.48 เฉพาะเจาะจง บริษทั จีเนียส พาร์ท (2014) จ ากัด            6,000.00 บริษทั จีเนียส พาร์ท (2014) จ ากัด          72,805.48 ราคาต  าสุด Pฏ63051362 14/5/2563

453 จ๎างซํอมรถยนต์        16,800.00          16,800.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ป.สุวรรณ์ เซอร์วิส          16,800.00 ร๎าน ป.สุวรรณ์ เซอร์วิส          16,800.00 ราคาต  าสุด Pผ63051363 14/5/2563
454 จ๎างซํอมครุภณัฑ์ทั วไป            750.00              750.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเพื อนอิเลคทรอนิกส์              750.00 ร๎านเพื อนอิเลคทรอนิกส์              750.00 ราคาต  าสุด Pฏ63051365 14/5/2563
455 จ๎างซํอมครุภณัฑ์ทั วไป          3,150.00            3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนกฤตพานิช โดยนายศักด์ิดา

 สังข์ช๎าง
           3,150.00 ร๎านธนกฤตพานิช โดยนายศักด์ิดา

 สังข์ช๎าง
           3,150.00 ราคาต  าสุด Pฏ63051366 14/5/2563

456 จ๎างซํอมครุภณัฑ์ทั วไป        87,740.00          87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยู ดี เทค เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด          87,740.00 บริษทั ยู ดี เทค เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด          87,740.00 ราคาต  าสุด Pฝ63051368 14/5/2563

457 จ๎างซํอมครุภณัฑ์ทั วไป        95,230.00          95,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ 
เครน จ ากัด

         95,230.00 บริษทั ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ 
เครน จ ากัด

         95,230.00 ราคาต  าสุด Pฝ63051369 14/5/2563

458 จ๎างซํอมครุภณัฑ์ทั วไป          2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพนิิจยนต์ โดยนายพนิิจ อนันต
ชินะ

           2,500.00 ร๎านพนิิจยนต์ โดยนายพนิิจ อนันต
ชินะ

           2,500.00 ราคาต  าสุด Pฏ63051370 14/5/2563

459 จ๎างซํอมครุภณัฑ์ทั วไป        23,300.00          23,300.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส          23,300.00 ร๎านธนานิตย์ แอร์เซอร์วิส          23,300.00 ราคาต  าสุด Pป63051371 14/5/2563
460 จ๎างซํอมครุภณัฑ์ทั วไป        59,278.00          59,278.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีทรัพย์ แอร์          59,278.00 หจก.ทวีทรัพย์ แอร์          59,278.00 ราคาต  าสุด Pป63051372 14/5/2563
461 จ๎างซํอมครุภณัฑ์ทั วไป        69,500.00          69,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกฤษณะเซอร์วิส โดยนาย

บรรพต เปียปะโมง
         69,500.00 ร๎านกฤษณะเซอร์วิส โดยนาย

บรรพต เปียปะโมง
         69,500.00 ราคาต  าสุด Pป63051373 14/5/2563

462 จ๎างซํอมครุภณัฑ์ทั วไป        63,959.25          63,959.25 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทัศพรซัพพลายและ
อิเลคทรอนิกส์ จ ากัด

         63,959.25 บริษทั ทัศพรซัพพลายและ
อิเลคทรอนิกส์ จ ากัด

         63,959.25 ราคาต  าสุด Pป63051374 14/5/2563

463 ซํอมเครื องน้ า RO          9,041.50            9,041.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไฮโปรดักส์ เอ็กเชลเล๎นท์            9,041.50 บ.ไฮโปรดักส์ เอ็กเชลเล๎นท์            9,041.50 ราคาต  าสุด P$63050122 22/05/2563
464 ซํอมเครื องหวัใจและปอด

เทียม
       12,100.00          12,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช          85,600.00 บ.ดีเคเอสเอช          12,100.00 ราคาต  าสุด P$63050123 22/05/2563

465 ติดต้ังหวัจํายแก๏สออกซิเจน        38,520.00          38,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิเนเทร็ชเชอร์          38,520.00 หจก.วิเนเทร็ชเชอร์          38,520.00 ราคาต  าสุด P$63050124 22/05/2563

466 จ๎างปรับปรุงระบบขจัด
ความชืน้ในอากาศของ
ระบบอัดอากาศทาง
การแพทย์

     490,000.00        490,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เด็กทรัสเอ็นจิเนียริ ง จ ากัด        490,000.00 บ.เด็กทรัสเอ็นจิเนียริ ง จ ากัด        490,000.00 ราคาต  าสุด 65/2563 22/05/2563
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467 General Purpose 
Temperature           

       15,200.00          15,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์          15,200.00 บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์          15,200.00 ราคาต  าสุด P$63050083 15/05/2563

468 WaterLook2         79,608.00          79,608.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดรกเกอร์ เมดิคัล          79,608.00 บ.เดรกเกอร์ เมดิคัล          79,608.00 ราคาต  าสุด P$63050084 15/05/2563
469 SpO2 Finger Sensor Ad

ult (DS-100A),Reusable
       32,000.00          32,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป          32,000.00 บ.เมดิทอป          32,000.00 ราคาต  าสุด P$63050085 15/05/2563

470 ข๎อตํอก๏อกน้ าตัวผ๎ู          3,250.00            3,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.วอเทค            3,250.00 บ.วอเทค            3,250.00 ราคาต  าสุด P$63050086 23/05/2563
471 Heater 9KW.        27,820.00          27,820.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ เทคโนโลยี          27,820.00 บ.แอดวานซ์ เทคโนโลยี          27,820.00 ราคาต  าสุด P$63050087 23/05/2563
472 มอเตอร์  HITACHI 3 

สาย 5 HP
         8,500.00            8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพนิิจยนต์            8,500.00 ร๎านพนิิจยนต์            8,500.00 ราคาต  าสุด P$63050088 23/05/2563

473 ECG cable with 
leadwire     

         6,500.00            6,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจเอส ยูนิเทค            6,500.00 บ.เจเอส ยูนิเทค            6,500.00 ราคาต  าสุด P$63050089 25/05/2563

474 วัดสุการแพทย์ (Battery) 
 จ านวน 145 ชุด

     246,750.00        246,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด        246,750.00 บ.เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด        246,750.00 ราคาต  าสุด 108/2563 28/5/2563







แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง
เหตุผลที่
คัดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป
1 ครุภัณฑ์การแพทย์         300,000.00       250,000.00 e-bidding บจก.อดุม เมดิคอล อคิวิปเมนท์       250,000.00 บจก.อดุม เมดิคอล อคิวิปเมนท์       250,000.00 ราคาต ่าสุด 121/2563 17/06/2563
2 ครุภัณฑ์การแพทย์         850,000.00       850,000.00 e-bidding บจก.อ ี369 เมดิคอล พลัส       825,000.00 บจก.อ ี369 เมดิคอล พลัส       825,000.00 ราคาต ่าสุด 122/2563 17/06/2563
3 ครุภัณฑ์การแพทย์       1,300,000.00    1,300,000.00 e-bidding บจก.โปรแคร์ เมดิคอล    1,300,000.00 บจก.โปรแคร์ เมดิคอล    1,300,000.00 ราคาต ่าสุด 123/2563 17/06/2563
4 ครุภัณฑ์การแพทย์         445,000.00       445,000.00 e-bidding บจก.อาทิตย์ครุภัณฑ์การแพทย์       375,000.00 บจก.อาทิตย์ครุภัณฑ์การแพทย์       375,000.00 ราคาต ่าสุด 128/2563 19/06/2563
5 ครุภัณฑ์การแพทย์         690,000.00       690,000.00 e-bidding บจก.ซิลลิค ฟาร์มา       690,000.00 บจก.ซิลลิค ฟาร์มา       690,000.00 ราคาต ่าสุด 129/2563 19/06/2563
6 ครุภัณฑ์กอ่สร้าง 104,000.00 104,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 104,000.00 หจก บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 104,000.00 ราคาต ่าสุด 111/2563 1/6/2563
7 ครุภัณฑ์การแพทย์ 470,000.00 470,000.00 เฉพาะเจาะจง หจ.ซายนอ์อน แอสโซซิเอท 470,000.00 หจ.ซายนอ์อน แอสโซซิเอท 470,000.00 ราคาต ่าสุด 113/2563 9/6/2563
8 ครุภัณฑ์ทั วไป 407,000.00 407,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.อาร์.พ.ีอนิดัสตร้ี 407,000.00 บ.เอฟ.อาร์.พ.ีอนิดัสตร้ี 407,000.00 ราคาต ่าสุด 130/2563 22/6/2563
9 ครุภัณฑ์ทั วไป 11,130.00 11,130.00 เฉพาะเจาะจง หจก บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 11,130.00 หจก บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 11,130.00 ราคาต ่าสุด Pณ63060139 8/6/2563
10 ครุภัณฑ์ทั วไป 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 6,400.00 ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 6,400.00 ราคาต ่าสุด Pณ63060140 8/6/2563
11 ครุภัณฑ์การแพทย์ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนด์อาร์ 6,600.00 หจก.ทีแอนด์อาร์ 6,600.00 ราคาต ่าสุด Pณ63060141 8/6/2563
12 ครุภัณฑ์ทั วไป 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ปิยพรกอ่สร้าง 2,400.00 ปิยพรกอ่สร้าง 2,400.00 ราคาต ่าสุด Pณ63060142 8/6/2563
13 ครุภัณฑ์ทั วไป 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์แอร์ 99,000.00 ทวีทรัพย์แอร์ 99,000.00 ราคาต ่าสุด Pณ63060144 8/6/2563
14 ครุภัณฑ์การแพทย์ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอก็เปิร์ท เมดิคอล 5,500.00 บ.เอก็เปิร์ท เมดิคอล 5,500.00 ราคาต ่าสุด PO63060145 10/6/2563
15 ครุภัณฑ์ทั วไป 2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง หจก บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 2,970.00 หจก บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 2,970.00 ราคาต ่าสุด Pณ63060146 10/6/2563
16 ครุภัณฑ์ทั วไป 96,470.00 96,470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 96,470.00 ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 96,470.00 ราคาต ่าสุด Pณ63060149 16/6/2563
17 ครุภัณฑ์ทั วไป 30,030.00 30,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 30,030.00 ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 30,030.00 ราคาต ่าสุด Pณ63060151 24/6/2563
18 ครุภัณฑ์ทั วไป 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองเครื องเย็นสแตนเลส 24,500.00 รุ่งเรืองเครื องเย็นสแตนเลส 24,500.00 ราคาต ่าสุด Pฉ63060154 26/6/2563
19 ครุภัณฑ์การแพทย์ 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เค.เมดิคอล 8,100.00 หจก.วี.เค.เมดิคอล 8,100.00 ราคาต ่าสุด Pณ63060155 26/6/2563
20 ครุภัณฑ์ทั วไป 2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 2,950.00 ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 2,950.00 ราคาต ่าสุด Pณ63060156 26/6/2563
21 ครุภัณฑ์ทั วไป 708.00 708.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 708.00 ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 708.00 ราคาต ่าสุด Pณ63060157 26/6/2563
22 ครุภัณฑ์ทั วไป 10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 10,600.00 ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 10,600.00 ราคาต ่าสุด Pณ63060158 26/6/2563
23 ครุภัณฑ์ทั วไป 66,550.00 66,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 66,550.00 หจก บีเฟร์ิสคอมพวิเตอร์ 66,550.00 ราคาต ่าสุด Pค63060159 26/6/2563
24 ซ่อมเครื องควบคุมการให้

สารละลายทางเส้นเลือด
          10,165.00        10,165.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอม็แคร์ เอน็จิเนยีริ ง        10,165.00 บ.เอม็แคร์ เอน็จิเนยีริ ง        10,165.00 ราคาต ่าสุด P$63060125 4/06/2563

25 ซ่อมเครื องเฝ้าติดตาม
การท่างานของหัวใจและ
ระบบไหล

          22,000.00        22,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โซวิค        22,000.00 บ.โซวิค        22,000.00 ราคาต ่าสุด P$63060126 4/06/2563

26 ซ่อมเครื องช่วยหายใจ
ชนดิควบคุมปริมาตร
ความดัน

          11,570.00        11,570.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชฟไลฟ ์เทคโนโลยี        11,570.00 บ.เชฟไลฟ ์เทคโนโลยี        11,570.00 ราคาต ่าสุด P$63060127 4/06/2563

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถุินายน

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2563

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้เสนอราคา
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27 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 
จ่านวน 4 รายการ

          67,350.00        67,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี ที วาย เดนทรัล        67,350.00 หจก.ซี ที วาย เดนทรัล        67,350.00 ราคาต ่าสุด P$63060128 4/06/2563

28 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 
จ่านวน 2 รายการ

          40,000.00        40,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณเปรม แพทย์ภัณฑ์        40,000.00 คุณเปรม แพทย์ภัณฑ์        40,000.00 ราคาต ่าสุด P$63060129 4/06/2563

29 ซ่อมเครื องมือผ่าตัดเปิด
โพรงไซนสั

          53,500.00        53,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช        53,500.00 บ.ดีเคเอสเอช        53,500.00 ราคาต ่าสุด P$63060130 4/06/2563

30 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 
จ่านวน 4 รายการ

          59,400.00        59,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอม็ แอล เทคโนโลยี        59,400.00 บ.เอม็ แอล เทคโนโลยี        59,400.00 ราคาต ่าสุด P$63060131 16/06/2563

31 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 
จ่านวน 4 รายการ

          51,800.00        51,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี ที วาย เดนทรัล        51,800.00 หจก.ซี ที วาย เดนทรัล        51,800.00 ราคาต ่าสุด P$63060132 16/06/2563

32 ซ่อมเครื องส่องตรวจ
กระเพาะอาหารและ
ล่าไส้ส่วนต้นและท่อ
ทางเดินน้่าดีชนดิวีดีทัศน์

          80,000.00        80,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป        80,000.00 บ.เมดิทอป        80,000.00 ราคาต ่าสุด P$63060133 16/06/2563

33 ซ่อมเครื องมือผ่าตัดเปิด
โพรงไซนสั

          53,500.00        53,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช        53,500.00 บ.ดีเคเอสเอช        53,500.00 ราคาต ่าสุด P$63060134 16/06/2563

34 ซ่อมเครื องล้างเครื องมือ
ภายในและภายนอกด้วย
คลื นเสียงความถี สูง

        293,640.00       293,640.00 เฉพาะเจาะจง บ.ตะวันแม็คไวซ์       293,640.00 บ.ตะวันแม็คไวซ์       293,640.00 ราคาต ่าสุด 74/2563 19/06/2563

35 จ้างปรับปรุงระบบปรับ
อากาศห้องผ่าตัดชัน้ 2,3,4

        499,732.80 เฉพาะเจาะจง บ.เอเอเอฟ อนิเตอร์เนชั นแนล       499,732.80 บ.เอเอเอฟ อนิเตอร์เนชั นแนล       499,732.80 ราคาต ่าสุด 75/2563 25/06/2563

36 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม 
จ่านวน 5 รายการ

          80,000.00        80,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โซวิค        80,000.00 บ.โซวิค        80,000.00 ราคาต ่าสุด Pธ63060090 23/06/2563

37 Battery 12V 7A             4,173.00          4,173.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีวัฒน์          4,173.00 ร้านทวีวัฒน์          4,173.00 ราคาต ่าสุด Pธ63060091 23/06/2563
38 วัสดุการแพทย์เพื อซ่อม 

จ่านวน 2 รายการ
          70,000.00        70,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนิจิยนต์        70,000.00 ร้านพนิจิยนต์        70,000.00 ราคาต ่าสุด Pธ63060092 23/06/2563

39 ชุดกรองอากาศ Air Filter           20,330.00        20,330.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ พ ีพ ีเมดิคอล        20,330.00 หจก.อาร์ พ ีพ ีเมดิคอล        20,330.00 ราคาต ่าสุด Pธ63060093 23/06/2563

40 จ้างท่าม่านดึงกัน้แสง             5,885.00          5,885.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ม่านดี บ้านสวย          5,885.00 หจก.ม่านดี บ้านสวย 5,885.00 ราคาต ่าสุด P263060147 10/6/2563
41 จ้างติดต้ังโทรศัพท์             3,584.50          3,584.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ่ากดั (มหาชน)          3,584.50 บริษัท ทีโอที จ่ากดั (มหาชน)          3,584.50 ราคาต ่าสุด P263061474 16/6/2563
42 จ้างท่าตรายาง             1,320.00          1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาษร          1,320.00 ร้านอาษร          1,320.00 ราคาต ่าสุด P263061490 18/6/2563
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43 เช่าที พกัแพทย์ STAFF       1,058,400.00    1,058,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส่านกังานแพรวอาภา
ทนายความและธุรกจิ

   1,058,400.00 หจก.ส่านกังานแพรวอาภา
ทนายความและธุรกจิ

   1,058,400.00 ราคาต ่าสุด 1/2563 22/6/2563

44 เช่าที พกัพยาบาล       1,458,000.00    1,458,000.00 เฉพาะเจาะจง วีรสุดา คอนโดเทล โดย     คุณวีร
สุดา ชิตชูตระกลู

   1,458,000.00 วีรสุดา คอนโดเทล โดย     คุณวีร
สุดา ชิตชูตระกลู

   1,458,000.00 ราคาต ่าสุด 2/2563 23/6/2563

45 จ้างบ่ารุงรักษาเครื องอบ
ไอน้่า

          74,900.00        74,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกท์ทิงเกย ไทยแลนด จ่ากดั        74,900.00 บ.เกท์ทิงเกย ไทยแลนด จ่ากดั        74,900.00 ราคาต ่าสุด Pบ6306022 23/6/2563

46 จ้างบ่ารุงรักษาเชิงป้องกนั
เครื องสลายนิ ว จ่านวน  ๑
 เครื อง

        615,000.00       615,000.00 bidding บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี ย์ 
เซอร์วิสเซส

      614,500.00 บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี ย์ 
เซอร์วิสเซส

      614,500.00 ราคาต ่าสุด 72/2563 6/6/2563

47 จ้างสอบเทียบ 
Refrigerated Centrifuge

          14,000.00        14,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอน็วิชั น แล็ปซิสเต็ม จ่ากดั        14,000.00 บ.เอน็วิชั น แล็ปซิสเต็ม จ่ากดั        14,000.00 ราคาต ่าสุด Pข6306016 23/6/2563

48 จ้างสอบเทียบ เครื องมือ
แพทย์ 5 รายการ

          10,317.48        10,317.48 เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทยญี ปุ่น        10,317.48 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทยญี ปุ่น        10,317.48 ราคาต ่าสุด Pข6306017 23/6/2563

49 จ้างบ่ารุงรักษาเครื อง
Computed 
Radiography ยี ห้อ 
AGFA รุ่น DX-G จ่านวน 
2 เครื อง

        130,000.00       130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ่ากดั       130,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ่ากดั       130,000.00 ราคาต ่าสุด 85/2563 30/6/2563

50 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           97,370.00        97,370.00
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       97,370.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       97,370.00
ราคาต ่าสุด

PG63060815 5/6/2563

51 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           15,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พทัท เทค ซัพพลาย จ่ากดั        15,000.00 บริษัท พทัท เทค ซัพพลาย จ่ากดั        15,000.00 ราคาต ่าสุด PG63060816 5/6/2563
52 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           14,380.80        14,380.80

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       14,380.80 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       14,380.80
ราคาต ่าสุด

PG63060817 9/6/2563

53 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           32,035.80        32,035.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        32,035.80 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        32,035.80 ราคาต ่าสุด PG63060818 9/6/2563
54 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั        12,000.00 บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั        12,000.00 ราคาต ่าสุด PG63060819 9/6/2563
55 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           17,400.00        17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อ ีเอม็ ซี อมิเมกซ์ จ่ากดั        17,400.00 บริษัท อ ีเอม็ ซี อมิเมกซ์ จ่ากดั        17,400.00 ราคาต ่าสุด PG63060820 9/6/2563
56 เวชภัณฑ์มิใช่ยา             8,560.00          8,560.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

         8,560.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

         8,560.00
ราคาต ่าสุด

PG63060821 9/6/2563

57 เวชภัณฑ์มิใช่ยา             9,050.00          9,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ่ากดั          9,050.00 บริษัท ทริมเมอร์ จ่ากดั          9,050.00 ราคาต ่าสุด PG63060822 9/6/2563
58 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           30,000.00        30,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ่ากดั

       30,000.00 บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ่ากดั

       30,000.00
ราคาต ่าสุด

PG63060823 9/6/2563
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59 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           91,485.00        91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากดั        91,485.00 บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากดั        91,485.00 ราคาต ่าสุด PG63060824 9/6/2563
60 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           83,600.00        83,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพยีวดีไวซ์ จ่ากดั        83,600.00 บริษัท ไทยเพยีวดีไวซ์ จ่ากดั        83,600.00 ราคาต ่าสุด PG63060825 9/6/2563
61 เวชภัณฑ์มิใช่ยา             6,291.60          6,291.60

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

         6,291.60 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

         6,291.60
ราคาต ่าสุด

PG63060826 9/6/2563

62 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           12,840.00        12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกจิ จ่ากดั        12,840.00 บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกจิ จ่ากดั        12,840.00 ราคาต ่าสุด PG63060827 9/6/2563
63 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           62,916.00        62,916.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        62,916.00 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        62,916.00 ราคาต ่าสุด PG63060828 9/6/2563
64 เวชภัณฑ์มิใช่ยา             7,300.00          7,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ่ากดั          7,300.00 บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ่ากดั          7,300.00 ราคาต ่าสุด PG63060829 9/6/2563
65 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           65,802.00        65,802.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท พี.พ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพ
พลาย จ่ากดั

       65,802.00 บริษัท พี.พ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพ
พลาย จ่ากดั

       65,802.00
ราคาต ่าสุด

PG63060830 9/6/2563

66 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           61,525.00        61,525.00
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       61,525.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       61,525.00
ราคาต ่าสุด

PG63060831 9/6/2563

67 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           95,187.20        95,187.20
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       95,187.20 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       95,187.20
ราคาต ่าสุด

PG63060832 10/6/2563

68 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           85,600.00        85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        85,600.00 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        85,600.00 ราคาต ่าสุด PG63060833 10/6/2563
69 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           60,465.00        60,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั        60,465.00 บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั        60,465.00 ราคาต ่าสุด PG63060834 10/6/2563
70 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           93,518.00        93,518.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       93,518.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       93,518.00
ราคาต ่าสุด

PG63060835 11/6/2563

71 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           97,370.00        97,370.00
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       97,370.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       97,370.00
ราคาต ่าสุด

PG63060836 12/6/2563

72 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           98,000.00        98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั        98,000.00 บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั        98,000.00 ราคาต ่าสุด PG63060837 12/6/2563
73 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           97,070.40        97,070.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        97,070.40 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        97,070.40 ราคาต ่าสุด PG63060838 12/6/2563
74 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           25,800.00        25,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ่ากดั        25,800.00 บริษัท ไทยกอ๊ส จ่ากดั        25,800.00 ราคาต ่าสุด PG63060839 12/6/2563
75 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           51,360.00        51,360.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ
สติกส์

       51,360.00 บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ
สติกส์

       51,360.00
ราคาต ่าสุด

PG63060840 12/6/2563

76 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           61,905.00        61,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากดั        61,905.00 บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากดั        61,905.00 ราคาต ่าสุด PG63060841 12/6/2563
77 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           19,800.00        19,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ่ากดั        19,800.00 บริษัท เมดิทอป จ่ากดั        19,800.00 ราคาต ่าสุด PG63060842 12/6/2563
78 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           90,000.00        90,000.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       90,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       90,000.00
ราคาต ่าสุด

PG63060843 15/6/2563

79 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           77,200.50        77,200.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        77,200.50 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        77,200.50 ราคาต ่าสุด PG63060844 15/6/2563
80 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           19,600.00        19,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั        19,600.00 บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั        19,600.00 ราคาต ่าสุด PG63060845 15/6/2563
81 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           86,000.00        86,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากดั        86,000.00 บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากดั        86,000.00 ราคาต ่าสุด PG63060846 15/6/2563
82 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           93,090.00        93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        93,090.00 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        93,090.00 ราคาต ่าสุด PG63060847 16/6/2563
83 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           15,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อมุาภรณ์        15,000.00 ร้าน อมุาภรณ์        15,000.00 ราคาต ่าสุด PG63060848 16/6/2563
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84 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           54,570.00        54,570.00
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       54,570.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       54,570.00
ราคาต ่าสุด

PG63060849 16/6/2563

85 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           17,500.00        17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนเิมด จ่ากดั        17,500.00 บริษัท ออมนเิมด จ่ากดั        17,500.00 ราคาต ่าสุด PG63060850 16/6/2563
86 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           80,000.00        80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากดั        80,000.00 บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากดั        80,000.00 ราคาต ่าสุด PG63060851 16/6/2563
87 เวชภัณฑ์มิใช่ยา             6,400.00          6,400.00

เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ่ากดั

         6,400.00  บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ่ากดั

         6,400.00
ราคาต ่าสุด

PG63060852 16/6/2563

88 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           23,968.00        23,968.00
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       23,968.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       23,968.00
ราคาต ่าสุด

PG63060853 16/6/2563

89 เวชภัณฑ์มิใช่ยา             9,200.00          9,200.00
เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี 
จ่ากดั

         9,200.00 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี 
จ่ากดั

         9,200.00
ราคาต ่าสุด

PG63060854 16/6/2563

90 เวชภัณฑ์มิใช่ยา             8,400.00          8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ่ากดั          8,400.00 บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ่ากดั          8,400.00 ราคาต ่าสุด PG63060855 16/6/2563
91 เวชภัณฑ์มิใช่ยา             3,210.00          3,210.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั สกายเมดไลน์          3,210.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั สกายเมดไลน์          3,210.00 ราคาต ่าสุด PG63060856 16/6/2563
92 เวชภัณฑ์มิใช่ยา             6,762.40          6,762.40

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

         6,762.40 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

         6,762.40
ราคาต ่าสุด

PG63060857 16/6/2563

93 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           34,240.00        34,240.00
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       34,240.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       34,240.00
ราคาต ่าสุด

PG63060858 17/6/2563

94 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           78,270.50        78,270.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        78,270.50 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        78,270.50 ราคาต ่าสุด PG63060859 17/6/2563
95 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           80,000.00        80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ่ากดั        80,000.00 บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ่ากดั        80,000.00 ราคาต ่าสุด PG63060860 17/6/2563
96 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           23,745.40        23,745.40

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       23,745.40 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       23,745.40
ราคาต ่าสุด

PG63060861 17/6/2563

97 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั        90,000.00 บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั        90,000.00 ราคาต ่าสุด PG63060862 17/6/2563
98 เวชภัณฑ์มิใช่ยา             6,291.60          6,291.60

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

         6,291.60 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

         6,291.60
ราคาต ่าสุด

PG63060863 22/6/2563

99 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           72,525.00        72,525.00
เฉพาะเจาะจง

บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ่ากดั

       72,525.00 บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ่ากดั

       72,525.00
ราคาต ่าสุด

PG63060864 22/6/2563

100 เวชภัณฑ์มิใช่ยา             6,200.00          6,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ่ากดั          6,200.00 บริษัท เมดิทอป จ่ากดั          6,200.00 ราคาต ่าสุด PG63060865 22/6/2563
101 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           86,028.00        86,028.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        86,028.00 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        86,028.00 ราคาต ่าสุด PG63060866 22/6/2563
102 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           33,000.00        33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั        33,000.00 บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั        33,000.00 ราคาต ่าสุด PG63060867 22/6/2563
103 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           95,187.20        95,187.20

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       95,187.20 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       95,187.20
ราคาต ่าสุด

PG63060868 24/6/2563

104 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           91,485.00        91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        91,485.00 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        91,485.00 ราคาต ่าสุด PG63060869 24/6/2563
105 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           98,000.00        98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั        98,000.00 บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั        98,000.00 ราคาต ่าสุด PG63060870 24/6/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง
เหตุผลที่
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถุินายน

เลขที่และวันที่ของสัญญา
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วันที่ 30 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2563

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้เสนอราคา

106 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           51,000.00        51,000.00
เฉพาะเจาะจง

บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ่ากดั

       51,000.00 บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ่ากดั

       51,000.00
ราคาต ่าสุด

PG63060871 24/6/2563

107 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           17,788.60        17,788.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากดั        17,788.60 บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากดั        17,788.60 ราคาต ่าสุด PG63060872 24/6/2563
108 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           15,309.00        15,309.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ
สติกส์

       15,309.00 บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ
สติกส์

       15,309.00
ราคาต ่าสุด

PG63060873 24/6/2563

109 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           43,200.00        43,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั วากสั เมดิเซีย        43,200.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั วากสั เมดิเซีย        43,200.00 ราคาต ่าสุด PG63060874 24/6/2563
110 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           13,375.00        13,375.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั สกายเมดไลน์        13,375.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั สกายเมดไลน์        13,375.00 ราคาต ่าสุด PG63060875 24/6/2563
111 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           94,350.00        94,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากดั        94,350.00 บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากดั        94,350.00 ราคาต ่าสุด PG63060876 24/6/2563
112 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           93,924.60        93,924.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา้แคร์ จ่ากดั        93,924.60 บริษัท เมดิกา้แคร์ จ่ากดั        93,924.60 ราคาต ่าสุด PG63060877 24/6/2563
113 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           10,200.00        10,200.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       10,200.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       10,200.00
ราคาต ่าสุด

PG63060878 24/6/2563

114 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           88,275.00        88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิโนวา จ่ากดั        88,275.00 บริษัท เมดดิโนวา จ่ากดั        88,275.00 ราคาต ่าสุด PG63060879 24/6/2563
115 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           77,000.00        77,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ่ากดั        77,000.00 บริษัท ไทยกอ๊ส จ่ากดั        77,000.00 ราคาต ่าสุด PG63060880 24/6/2563
116 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           22,380.00        22,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ่ากดั        22,380.00 บริษัท ทริมเมอร์ จ่ากดั        22,380.00 ราคาต ่าสุด PG63060881 24/6/2563
117 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           12,150.00        12,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จ่ากดั        12,150.00 บริษัท เรียลเมด จ่ากดั        12,150.00 ราคาต ่าสุด PG63060882 24/6/2563
118 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           89,452.00        89,452.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       89,452.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       89,452.00
ราคาต ่าสุด

PG63060883 25/6/2563

119 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           81,200.00        81,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั        81,200.00 บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ่ากดั        81,200.00 ราคาต ่าสุด PG63060884 25/6/2563
120 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           42,800.00        42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        42,800.00 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        42,800.00 ราคาต ่าสุด PG63060885 25/6/2563
121 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           31,030.00        31,030.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       31,030.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       31,030.00
ราคาต ่าสุด

PG63060886 26/6/2563

122 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           14,316.60        14,316.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        14,316.60 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        14,316.60 ราคาต ่าสุด PG63060887 26/6/2563
123 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           91,485.00        91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากดั        91,485.00 บริษัท เจ เอส วิชั น จ่ากดั        91,485.00 ราคาต ่าสุด PG63060888 26/6/2563
124 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           99,400.00        99,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากดั        99,400.00 บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากดั        99,400.00 ราคาต ่าสุด PG63060889 26/6/2563
125 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ่ากดั        12,000.00 บริษัท ไทยกอ๊ส จ่ากดั        12,000.00 ราคาต ่าสุด PG63060890 26/6/2563
126 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           37,236.00        37,236.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       37,236.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       37,236.00
ราคาต ่าสุด

PG63060891 26/6/2563

127 เวชภัณฑ์มิใช่ยา             7,200.00          7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ่ากดั          7,200.00 บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ่ากดั          7,200.00 ราคาต ่าสุด PG63060892 26/6/2563
128 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           97,370.00        97,370.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       97,370.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       97,370.00
ราคาต ่าสุด

PG63060893 29/6/2563

129 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           13,200.00        13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จ่ากดั        13,200.00 บริษัท สไปโร เมด จ่ากดั        13,200.00 ราคาต ่าสุด PG63060894 29/6/2563
130 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           20,009.00        20,009.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ
สติกส์

       20,009.00 บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ
สติกส์

       20,009.00
ราคาต ่าสุด

PG63060895 29/6/2563
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รายช่ือผู้เสนอราคา

131 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           99,638.40        99,638.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        99,638.40 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั        99,638.40 ราคาต ่าสุด PG63060896 29/6/2563
132 เวชภัณฑ์มิใช่ยา             6,400.00          6,400.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี 
จ่ากดั

         6,400.00 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี 
จ่ากดั

         6,400.00
ราคาต ่าสุด

PG63060897 29/6/2563

133 เวชภัณฑ์มิใช่ยา           89,452.00        89,452.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา้แคร์ จ่ากดั        89,452.00 บริษัท เมดิกา้แคร์ จ่ากดั        89,452.00 ราคาต ่าสุด PG63060898 29/6/2563
134 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           30,000.00        30,000.00

เฉพาะเจาะจง
 บริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จ่ากดั 
(มหาชน)

       30,000.00  บริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จ่ากดั 
(มหาชน)

       30,000.00
ราคาต ่าสุด

PF63060247 8/6/2563

135 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           40,000.00        40,000.00
เฉพาะเจาะจง

 บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล 
จ่ากดั

       40,000.00  บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล 
จ่ากดั

       40,000.00
ราคาต ่าสุด

PF63060249 16/6/2563

136 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           39,964.00        39,964.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท แอฟฟนิเิท็ค จ่ากดั        39,964.00  บริษัท แอฟฟนิเิท็ค จ่ากดั        39,964.00 ราคาต ่าสุด PF63060250 23/6/2563
137 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท สยาม เฮียร์ริ ง จ่ากดั        12,000.00  บริษัท สยาม เฮียร์ริ ง จ่ากดั        12,000.00 ราคาต ่าสุด PF63060251 24/6/2563
138 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           77,000.00        77,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เฮียร์ไลฟ ์จ่ากดั        77,000.00  บริษัท เฮียร์ไลฟ ์จ่ากดั        77,000.00 ราคาต ่าสุด PF63060252 24/6/2563
139 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           77,000.00        77,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เฮียร์ไลฟ ์จ่ากดั        77,000.00  บริษัท เฮียร์ไลฟ ์จ่ากดั        77,000.00 ราคาต ่าสุด PF63060254 25/6/2563
140 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             8,988.00          8,988.00

เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ่ากดั

         8,988.00  บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ่ากดั

         8,988.00
ราคาต ่าสุด

PF63060258 26/6/2563

141 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป           32,000.00        32,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เทคเอซ จ่ากดั        32,000.00  บริษัท เทคเอซ จ่ากดั        32,000.00 ราคาต ่าสุด PF63060259 26/6/2563
142 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             4,032.00          4,032.00

เฉพาะเจาะจง
 บริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จ่ากดั 
(มหาชน)

         4,032.00  บริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จ่ากดั 
(มหาชน)

         4,032.00
ราคาต ่าสุด

PF63060261 29/6/2563

143 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             2,568.00          2,568.00
เฉพาะเจาะจง

 บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ่ากดั

         2,568.00  บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ่ากดั

         2,568.00
ราคาต ่าสุด

PF63060262 29/6/2563

144 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา ทั วไป             8,560.00          8,560.00
เฉพาะเจาะจง

 บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ่ากดั

         8,560.00  บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ่ากดั

         8,560.00
ราคาต ่าสุด

PF63060263 29/6/2563

145 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา เฝือก             3,840.00          3,840.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไบโอคอททอน จ่ากดั          3,840.00  บริษัท ไบโอคอททอน จ่ากดั          3,840.00 ราคาต ่าสุด PF63060245 2/6/2563
146 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา เฝือก           27,380.23        27,380.23

เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ่ากดั

       27,380.23  บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ่ากดั

       27,380.23
ราคาต ่าสุด

PF63060246 4/6/2563

147 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา เฝือก             3,650.00          3,650.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไบโอคอททอน จ่ากดั          3,650.00  บริษัท ไบโอคอททอน จ่ากดั          3,650.00 ราคาต ่าสุด PF63060253 24/6/2563
148 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา เฝือก           25,950.00        25,950.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เซฟฟาดรักส์ จ่ากดั        25,950.00  บริษัท เซฟฟาดรักส์ จ่ากดั        25,950.00 ราคาต ่าสุด PF63060255 25/6/2563
149 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา เฝือก           18,713.76        18,713.76

เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ่ากดั

       18,713.76  บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ่ากดั

       18,713.76
ราคาต ่าสุด

PF63060256 25/6/2563

150 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา เฝือก           40,700.00        40,700.00
เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต

       40,700.00
 ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต

       40,700.00
ราคาต ่าสุด

PF63060257 25/6/2563

151 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา เฝือก           35,103.49        35,103.49
เฉพาะเจาะจง

 บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ่ากดั

       35,103.49  บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ่ากดั

       35,103.49
ราคาต ่าสุด

PF63060260 26/6/2563
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152 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา สวน
หัวใจ

          98,000.00        98,000.00
เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ่ากดั

       98,000.00
 บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ่ากดั

       98,000.00
ราคาต ่าสุด

Pพ63060047 2/6/2563

153 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา สวน
หัวใจ

          90,000.00        90,000.00
เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ่ากดั

       90,000.00
 บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ่ากดั

       90,000.00
ราคาต ่าสุด

Pพ63060048 4/6/2563

154 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา สวน
หัวใจ

      1,080,000.00    2,400,000.00
E-Bidding

 บริษัท วีว่า เมดิกา้ ประเทศไทย 
จ่ากดั

   2,400,000.00  บริษัท วีว่า เมดิกา้ ประเทศไทย 
จ่ากดั

   2,160,000.00
ราคาต ่าสุด

Pพ63060049 10/6/2563

155 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา สวน
หัวใจ

      3,000,000.00    8,452,000.00
E-Bidding

 บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟคิ 
(ประเทศไทย) จ่ากดั

   8,452,000.00  บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟคิ 
(ประเทศไทย) จ่ากดั

   8,344,000.00
ราคาต ่าสุด

Pพ63060050 10/6/2563

156 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา สวน
หัวใจ

        670,000.00    3,850,000.00
E-Bidding

 บริษัท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส 
จ่ากดั

   3,850,000.00  บริษัท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส 
จ่ากดั

   3,780,000.00
ราคาต ่าสุด

Pพ63060051 16/6/2563

157 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา สวน
หัวใจ

          90,950.00        90,950.00
เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอม็ พ ีเอน็ เมดิแคร์ จ่ากดั

       90,950.00
 บริษัท เอม็ พ ีเอน็ เมดิแคร์ จ่ากดั

       90,950.00
ราคาต ่าสุด

Pพ63060052 24/6/2563

158 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา สวน
หัวใจ

          99,000.00        99,000.00
เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไทย เมด เทค จ่ากดั

       99,000.00
 บริษัท ไทย เมด เทค จ่ากดั

       99,000.00
ราคาต ่าสุด

Pพ63060053 26/6/2563

159 เวชภัณฑ์ที มิใช่ยา สวน
หัวใจ

          94,500.00        94,500.00
เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไทย เมด เทค จ่ากดั

       94,500.00
 บริษัท ไทย เมด เทค จ่ากดั

       94,500.00
ราคาต ่าสุด

Pพ63060054 29/6/2563

160 วัสดุทางการแพทย์ OR           52,387.20        52,387.20
เฉพาะเจาะจง

บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ่ากดั

       52,387.20 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) 
จ่ากดั

       52,387.20
 ราคาต่ าสุด

PN63060852 1/6/2563

161 วัสดุทางการแพทย์ OR           93,732.00        93,732.00
เฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั        93,732.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 93,732.00
 ราคาต่ าสุด

PN63060853 1/6/2563

162 วัสดุทางการแพทย์ OR           57,780.00        57,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.พเีอสอ ีเมดิคอล จ่ากดั        57,780.00 บ.พเีอสอ ีเมดิคอล จ่ากดั 57,780.00  ราคาต่ าสุด PN63060854 1/6/2563
163 วัสดุทางการแพทย์ OR           19,800.00        19,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ่ากดั        19,800.00 บ.โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ่ากดั 19,800.00  ราคาต่ าสุด PN63060855 1/6/2563
164 วัสดุทางการแพทย์ OR           10,000.00        10,000.00

เฉพาะเจาะจง
บ.เครื องมือแพทย์ (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

       10,000.00 บ.เครื องมือแพทย์ (ประเทศไทย) 
จ่ากดั

10,000.00
 ราคาต่ าสุด

PN63060856 2/6/2563

165 วัสดุทางการแพทย์ OR           83,353.00        83,353.00
เฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั        83,353.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 83,353.00
 ราคาต่ าสุด

PN63060857 2/6/2563

166 วัสดุทางการแพทย์ OR           57,000.00        57,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออมนเิมด จ่ากดั        57,000.00 บ.ออมนเิมด จ่ากดั 57,000.00  ราคาต่ าสุด PN63060858 2/6/2563
167 วัสดุทางการแพทย์ OR           82,800.00        82,800.00

เฉพาะเจาะจง บ.ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากดั
       82,800.00 บ.ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากดั 82,800.00

 ราคาต่ าสุด
PN63060859 2/6/2563

168 วัสดุทางการแพทย์ OR           35,000.00        35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซันเมดิเทค จ่ากดั        35,000.00 บ. ซันเมดิเทค จ่ากดั 35,000.00  ราคาต่ าสุด PN63060860 2/6/2563
169 วัสดุทางการแพทย์ OR           27,400.00        27,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ่ากดั        27,400.00 บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ่ากดั 27,400.00  ราคาต่ าสุด PN63060861 4/6/2563
170 วัสดุทางการแพทย์ OR           35,000.00        35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอล็.ฮ้ัว จ่ากดั        35,000.00 บ.บี.เอล็.ฮ้ัว จ่ากดั 35,000.00  ราคาต่ าสุด PN63060862 4/6/2563
171 วัสดุทางการแพทย์ OR           41,500.00        41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั        41,500.00 บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 41,500.00  ราคาต่ าสุด PN63060863 4/6/2563
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172 วัสดุทางการแพทย์ OR           41,075.00        41,075.00
เฉพาะเจาะจง

บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ่ากดั

       41,075.00 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ่ากดั

41,075.00
 ราคาต่ าสุด

PN63060864 4/6/2563

173 วัสดุทางการแพทย์ OR           99,500.00        99,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ่ากดั        99,500.00 บ.ออโธพเีซีย จ่ากดั 99,500.00  ราคาต่ าสุด PN63060865 4/6/2563
174 วัสดุทางการแพทย์ OR           70,800.00        70,800.00

เฉพาะเจาะจง
บ.ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากดั        70,800.00 บ.ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากดั 70,800.00

 ราคาต่ าสุด
PN63060866 4/6/2563

175 วัสดุทางการแพทย์ OR             6,420.00          6,420.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนเิทค เฮลท์แคร์ จ่ากดั          6,420.00 บ.ยูนเิทค เฮลท์แคร์ จ่ากดั 6,420.00  ราคาต่ าสุด PN63060867 4/6/2563
176 วัสดุทางการแพทย์ OR             5,350.00          5,350.00

เฉพาะเจาะจง
บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั          5,350.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 5,350.00

 ราคาต่ าสุด
PN63060868 4/6/2563

177 วัสดุทางการแพทย์ OR           35,000.00        35,000.00
เฉพาะเจาะจง

บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ่ากดั

       35,000.00 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ่ากดั

35,000.00
 ราคาต่ าสุด

PN63060869 5/6/2563

178 วัสดุทางการแพทย์ OR           89,855.00        89,855.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยูนเิทรด จ่ากดั        89,855.00 บ.บางกอกยูนเิทรด จ่ากดั 89,855.00  ราคาต่ าสุด PN63060870 5/6/2563
179 วัสดุทางการแพทย์ OR           40,000.00        40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ่ากดั        40,000.00 บ.เมดิทอป จ่ากดั 40,000.00  ราคาต่ าสุด PN63060871 5/6/2563
180 วัสดุทางการแพทย์ OR           81,900.00        81,900.00

เฉพาะเจาะจง
บ.ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากดั        81,900.00 บ.ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ่ากดั 81,900.00

 ราคาต่ าสุด
PN63060872 5/6/2563

181 วัสดุทางการแพทย์ OR           60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ่ากดั        60,000.00 บ.ออโธพเีซีย จ่ากดั 60,000.00  ราคาต่ าสุด PN63060873 5/6/2563
182 วัสดุทางการแพทย์ OR           95,800.00        95,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ่ากดั        95,800.00 บ.ออโธพเีซีย จ่ากดั 95,800.00  ราคาต่ าสุด PN63060874 8/6/2563
183 วัสดุทางการแพทย์ OR           63,000.00        63,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั        63,000.00 บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 63,000.00  ราคาต่ าสุด PN63060875 8/6/2563
184 วัสดุทางการแพทย์ OR           24,580.00        24,580.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยูนเิทรด จ่ากดั        24,580.00 บ.บางกอกยูนเิทรด จ่ากดั 24,580.00  ราคาต่ าสุด PN63060876 8/6/2563
185 วัสดุทางการแพทย์ OR           34,660.00        34,660.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกรซเมดิคัลโปรดักส์ จ่ากดั        34,660.00 บ.เกรซเมดิคัลโปรดักส์ จ่ากดั 34,660.00  ราคาต่ าสุด PN63060877 9/6/2563
186 วัสดุทางการแพทย์ OR           42,000.00        42,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ส.เจริญเภสัขเทรดด้ิง จ่ากดั        42,000.00 บ.ส.เจริญเภสัขเทรดด้ิง จ่ากดั 42,000.00  ราคาต่ าสุด PN63060878 9/6/2563
187 วัสดุทางการแพทย์ OR           94,300.00        94,300.00

เฉพาะเจาะจง
บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั        94,300.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 94,300.00

 ราคาต่ าสุด
PN63060879 9/6/2563

188 วัสดุทางการแพทย์ OR           27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ่ากดั        27,000.00 บ.เมดิทอป จ่ากดั 27,000.00  ราคาต่ าสุด PN63060880 9/6/2563
189 วัสดุทางการแพทย์ OR             8,950.00          8,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล จ่ากดั          8,950.00 บ.ไอดีเอส เมดิคอล จ่ากดั 8,950.00  ราคาต่ าสุด PN63060881 9/6/2563
190 วัสดุทางการแพทย์ OR         567,100.00       567,100.00 e-bidding บ.ฟาโวริกา จ่ากดั       567,100.00 บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 567,100.00  ราคาต่ าสุด PN63060882 10/6/2563
191 วัสดุทางการแพทย์ OR           83,200.00        83,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั        83,200.00 บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 83,200.00  ราคาต่ าสุด PN63060883 10/6/2563
192 วัสดุทางการแพทย์ OR           32,100.00        32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ่ากดั        32,100.00 บ.ฟาโวริกา จ่ากดั 32,100.00  ราคาต่ าสุด PN63060884 10/6/2563
193 วัสดุทางการแพทย์ OR           42,800.00        42,800.00

เฉพาะเจาะจง
บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั        42,800.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 42,800.00

 ราคาต่ าสุด
PN63060885 10/6/2563

194 วัสดุทางการแพทย์ OR           74,900.00        74,900.00
เฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั        74,900.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 74,900.00
 ราคาต่ าสุด

PN63060886 11/6/2563

195 วัสดุทางการแพทย์ OR           48,750.00        48,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.สคิปา เมด จ่ากดั        48,750.00 บ.สคิปา เมด จ่ากดั 48,750.00  ราคาต่ าสุด PN63060887 11/6/2563
196 วัสดุทางการแพทย์ OR           26,050.00        26,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ่ากดั        26,050.00 บ.วีไอโอ กรุ๊ป จ่ากดั 23,050.00  ราคาต่ าสุด PN63060888 11/6/2563
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197 วัสดุทางการแพทย์ OR           75,100.00        75,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั        75,100.00 บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 75,100.00  ราคาต่ าสุด PN63060889 11/6/2563
198 วัสดุทางการแพทย์ OR           51,900.00        51,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.สคิปา เมด จ่ากดั        51,900.00 บ.สคิปา เมด จ่ากดั 51,900.00  ราคาต่ าสุด PN63060890 12/6/2563
199 วัสดุทางการแพทย์ OR           48,000.00        48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั        48,000.00 บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 48,000.00  ราคาต่ าสุด PN63060891 12/6/2563
200 วัสดุทางการแพทย์ OR           60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ่ากดั        60,000.00 บ.ออโธพเีซีย จ่ากดั 60,000.00  ราคาต่ าสุด PN63060892 12/6/2563
201 วัสดุทางการแพทย์ OR           21,935.00        21,935.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั        21,935.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 21,935.00  ราคาต่ าสุด PN63060893 12/6/2563
202 วัสดุทางการแพทย์ OR           34,347.00        34,347.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั        34,347.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 34,347.00  ราคาต่ าสุด PN63060894 15/6/2563
203 วัสดุทางการแพทย์ OR           90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ่ากดั        90,000.00 บ.ออโธพเีซีย จ่ากดั 90,000.00  ราคาต่ าสุด PN63060895 15/6/2563
204 วัสดุทางการแพทย์ OR           60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั        60,000.00 บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 60,000.00  ราคาต่ าสุด PN63060896 15/6/2563
205 วัสดุทางการแพทย์ OR           11,235.00        11,235.00

เฉพาะเจาะจง
บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ่ากดั

       11,235.00 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ่ากดั

11,235.00
 ราคาต่ าสุด

PN63060897 15/6/2563

206 วัสดุทางการแพทย์ OR           86,400.00        86,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั        86,400.00 บ.ซันเมดิเทค จ่ากดั 86,400.00  ราคาต่ าสุด PN63060898 16/6/2563
207 วัสดุทางการแพทย์ OR           86,006.60        86,006.60

เฉพาะเจาะจง
บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศ
ไทย)จ่ากดั

       86,006.60 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศ
ไทย)จ่ากดั

86,006.60
 ราคาต่ าสุด

PN63060899 16/6/2563

208 วัสดุทางการแพทย์ OR           95,000.00        95,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล วี เมดิคอล จ่ากดั        95,000.00 บ.โกลบอล วี เมดิคอล จ่ากดั 95,000.00  ราคาต่ าสุด PN63060900 16/6/2563
209 วัสดุทางการแพทย์ OR           65,500.00        65,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนเิทค เฮลท์แคร์ จ่ากดั        65,500.00 บ.ยูนเิทค เฮลท์แคร์ จ่ากดั 65,500.00  ราคาต่ าสุด PN63060901 17/6/2563
210 วัสดุทางการแพทย์ OR           85,160.00        85,160.00

เฉพาะเจาะจง
บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั        85,160.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 85,160.00

 ราคาต่ าสุด
PN63060902 17/6/2563

211 วัสดุทางการแพทย์ OR           70,620.00        70,620.00 เฉพาะเจาะจง บ.พเีอสอ ีเมดิคอล จ่ากดั        70,620.00 บ.พเีอสอ ีเมดิคอล จ่ากดั 70,620.00  ราคาต่ าสุด PN63060903 17/6/2563
212 วัสดุทางการแพทย์ OR           35,000.00        35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโรร่า แอดวานซ์ จ่ากดั        35,000.00 บ.ออโรร่า แอดวานซ์ จ่ากดั 35,000.00  ราคาต่ าสุด PN63060904 17/6/2563
213 วัสดุทางการแพทย์ OR           56,924.00        56,924.00 เฉพาะเจาะจง บ.พเีอสอ ีเมดิคอล จ่ากดั        56,924.00 บ.พเีอสอ ีเมดิคอล จ่ากดั 56,924.00  ราคาต่ าสุด PN63060905 18/6/2563
214 วัสดุทางการแพทย์ OR           37,450.00        37,450.00

เฉพาะเจาะจง
บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั        37,450.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 37,450.00

 ราคาต่ าสุด
PN63060906 18/6/2563

215 วัสดุทางการแพทย์ OR           21,000.00        21,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโรร่า แอดวานซ์ จ่ากดั        21,000.00 บ.ออโรร่า แอดวานซ์ จ่ากดั 21,000.00  ราคาต่ าสุด PN63060907 18/6/2563
216 วัสดุทางการแพทย์ OR           11,500.00        11,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ่ากดั        11,500.00 บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ่ากดั 11,500.00  ราคาต่ าสุด PN63060908 18/6/2563
217 วัสดุทางการแพทย์ OR           83,460.00        83,460.00 เฉพาะเจาะจง บ.พเีอสอ ีเมดิคอล จ่ากดั        83,460.00 บ.พเีอสอ ีเมดิคอล จ่ากดั 83,460.00  ราคาต่ าสุด PN63060909 19/6/2563
218 วัสดุทางการแพทย์ OR             5,350.00          5,350.00

เฉพาะเจาะจง
บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั          5,350.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 5,350.00

 ราคาต่ าสุด
PN63060910 19/6/2563

219 วัสดุทางการแพทย์ OR           81,800.00        81,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโรร่า แอดวานซ์ จ่ากดั        81,800.00 บ.ออโรร่า แอดวานซ์ จ่ากดั 81,800.00  ราคาต่ าสุด PN63060911 19/6/2563
220 วัสดุทางการแพทย์ OR           32,000.00        32,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โคติส เฮลท์แคร์ จ่ากดั        32,000.00 บ.โคติส เฮลท์แคร์ จ่ากดั 32,000.00  ราคาต่ าสุด PN63060912 22/6/2563
221 วัสดุทางการแพทย์ OR           17,000.00        17,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไลฟพ์ลัส จ่ากดั        17,000.00 บ.ไลฟพ์ลัส จ่ากดั 17,000.00  ราคาต่ าสุด PN63060913 22/6/2563
222 วัสดุทางการแพทย์ OR           97,825.82        97,825.82

เฉพาะเจาะจง
บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ่ากดั

       97,825.82 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ่ากดั

97,825.82
 ราคาต่ าสุด

PN63060914 22/6/2563

223 วัสดุทางการแพทย์ OR           56,000.00        56,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกย์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ่ากดั        56,000.00 บ.เกย์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ่ากดั 56,000.00  ราคาต่ าสุด PN63060915 22/6/2563
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224 วัสดุทางการแพทย์ OR           72,856.30        72,856.30
เฉพาะเจาะจง

บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ่ากดั

       72,856.30 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ่ากดั

72,856.30
 ราคาต่ าสุด

PN63060916 23/6/2563

225 วัสดุทางการแพทย์ OR           26,000.00        26,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดโฟกสั จ่ากดั        26,000.00 บ.เมดโฟกสั จ่ากดั 26,000.00  ราคาต่ าสุด PN63060917 24/6/2563
226 วัสดุทางการแพทย์ OR           75,542.00        75,542.00

เฉพาะเจาะจง
บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั        75,542.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 75,542.00

 ราคาต่ าสุด
PN63060918 24/6/2563

227 วัสดุทางการแพทย์ OR         225,000.00       225,000.00
e-bidding

บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ่ากดั

      225,000.00 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ่ากดั

225,000.00
 ราคาต่ าสุด

PN63060919 29/6/2563

228 วัสดุทางการแพทย์ OR         325,000.00       325,000.00
e-bidding

บ.เอด็วาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอน็ซ์ 
(ประเทศไทย) จ่ากดั

      325,000.00 บ.เอด็วาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอน็ซ์ 
(ประเทศไทย) จ่ากดั

325,000.00
 ราคาต่ าสุด

PN63060920 29/6/2563

229 วัสดุทางการแพทย์ 
(วิสัญญ)ี

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ่ากดั 90,000.00 บริษัท เมดิทอป จ่ากดั 90,000.00 ราคาต ่าสุด PF63060248 10/6/2563

230 วัสดุวิทยาศาสตร์             5,330.00 5,330.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 5,330.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 3.00 ราคาต ่าสุด PK63060598 01/06/63

231 วัสดุวิทยาศาสตร์           19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ่ากดั 19,260.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ่ากดั 19,260.00 ราคาต ่าสุด PK63060599 01/06/63
232 วัสดุวิทยาศาสตร์             6,430.00 6,430.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 6,430.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 6,430.00 ราคาต ่าสุด PK63060600 01/06/63
233 วัสดุวิทยาศาสตร์           50,718.00 50,718.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัส จ่ากดั (มหาชน) 50,718.00 บ. เทคโนเมดิคัส จ่ากดั (มหาชน) 50,718.00 ราคาต ่าสุด PK63060601 01/06/63
234 วัสดุวิทยาศาสตร์             2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมด-วัน จ่ากดั 2,500.00 บ. เมด-วัน จ่ากดั 2,500.00 ราคาต ่าสุด PK63060602 01/06/63
235 วัสดุวิทยาศาสตร์           15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) 

จ่ากดั
15,000.00 บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) 

จ่ากดั
15,000.00 ราคาต ่าสุด PK63060603 01/06/63

236 วัสดุวิทยาศาสตร์           29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 29,000.00 หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 29,000.00 ราคาต ่าสุด PK63060604 01/06/63
237 วัสดุวิทยาศาสตร์           79,500.00 79,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. 101 เมดิแคร์ จ่ากดั 79,500.00 บ. 101 เมดิแคร์ จ่ากดั 79,500.00 ราคาต ่าสุด PK63060605 01/06/63
238 วัสดุวิทยาศาสตร์           11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 11,984.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 11,984.00 ราคาต ่าสุด PK63060606 01/06/63

239 วัสดุวิทยาศาสตร์           87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. เดนติกา้ จ่ากดั 87,500.00 บ. เดนติกา้ จ่ากดั 87,500.00 ราคาต ่าสุด PK63060607 01/06/63
240 วัสดุวิทยาศาสตร์           36,300.00 36,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ่ากดั 36,300.00 บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ่ากดั 36,300.00 ราคาต ่าสุด PK63060608 04/06/63
241 วัสดุวิทยาศาสตร์           41,095.00 41,095.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ่ากดั 41,095.00 บ. ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ่ากดั 41,095.00 ราคาต ่าสุด PK63060609 04/06/63
242 วัสดุวิทยาศาสตร์             6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 6,955.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 6,955.00 ราคาต ่าสุด PK63060610 04/06/63

243 วัสดุวิทยาศาสตร์           57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ่ากดั 57,780.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ่ากดั 57,780.00 ราคาต ่าสุด PK63060611 04/06/63
244 วัสดุวิทยาศาสตร์           85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. ควอลิฟาย กรุ๊ป จ่ากดั 85,600.00 บ. ควอลิฟาย กรุ๊ป จ่ากดั 85,600.00 ราคาต ่าสุด PK63060612 04/06/63
245 วัสดุวิทยาศาสตร์           26,508.00 26,508.00 เฉพาะเจาะจง บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ่ากดั 26,508.00 บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ่ากดั 26,508.00 ราคาต ่าสุด PK63060613 05/06/63
246 วัสดุวิทยาศาสตร์           69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 69,000.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 69,000.00 ราคาต ่าสุด PK63060614 05/06/63
247 วัสดุวิทยาศาสตร์         273,600.00 273,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 273,600.00 หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 273,600.00 ราคาต ่าสุด PK63060615 08/06/63
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รายช่ือผู้เสนอราคา

248 วัสดุวิทยาศาสตร์           79,800.00 79,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) 
จ่ากดั

79,800.00 บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) 
จ่ากดั

79,800.00 ราคาต ่าสุด PK63060616 24/06/63

249 วัสดุวิทยาศาสตร์             7,811.00 7,811.00 เฉพาะเจาะจง บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ่ากดั 7,811.00 บ. โนว่า เฮลธ์ค์ จ่ากดั 7,811.00 ราคาต ่าสุด PK63060617 24/06/63
250 วัสดุวิทยาศาสตร์             9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. กรุงเทพ อนิเตอร์ โปรดักส์ จ่ากดั 9,300.00 บ. กรุงเทพ อนิเตอร์ โปรดักส์ จ่ากดั 9,300.00 ราคาต ่าสุด PK63060618 24/06/63

251 วัสดุวิทยาศาสตร์             7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ่ากดั

7,600.00 บ. ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ่ากดั

7,600.00 ราคาต ่าสุด PK63060619 24/06/63

252 วัสดุวิทยาศาสตร์           90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 90,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากดั 90,000.00 ราคาต ่าสุด PK63060620 24/06/63
253 วัสดุวิทยาศาสตร์           94,920.00 94,920.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิทอป จ่ากดั 94,920.00 บ. เมดิทอป จ่ากดั 94,920.00 ราคาต ่าสุด PK63060621 24/06/63
254 วัสดุวิทยาศาสตร์           60,669.00 60,669.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิโดเมด (ประเทศไทย) จ่ากดั 60,669.00 บ.อนิโดเมด (ประเทศไทย) จ่ากดั 60,669.00 ราคาต ่าสุด PK63060622 24/06/63
255 วัสดุวิทยาศาสตร์           90,473.20 90,473.20 เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ เมด จ่ากดั 90,473.20 บ.พาวเวอร์ เมด จ่ากดั 90,473.20 ราคาต ่าสุด PK63060623 24/06/63
256 วัสดุวิทยาศาสตร์           76,184.00 76,184.00 เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ เมด จ่ากดั 76,184.00 บ.พาวเวอร์ เมด จ่ากดั 76,184.00 ราคาต ่าสุด PK63060624 24/06/63
257 วัสดุวิทยาศาสตร์           23,600.00 23,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิโนวา จ่ากดั 23,600.00 บ.เมดดิโนวา จ่ากดั 23,600.00 ราคาต ่าสุด PK63060625 24/06/63
258 วัสดุวิทยาศาสตร์           77,400.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ่ากดั 77,400.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ่ากดั 77,400.00 ราคาต ่าสุด PK63060626 26/06/63
259 วัสดุวิทยาศาสตร์           17,930.00 17,930.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ่ากดั 17,930.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ่ากดั 17,930.00 ราคาต ่าสุด PK63060627 26/06/63
260 วัสดุวิทยาศาสตร์           23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บ. COMMERCIAI SCIENCE CO 23,540.00 บ. COMMERCIAI SCIENCE CO 23,540.00 ราคาต ่าสุด PK63060628 26/06/63
261 วัสดุวิทยาศาสตร์           98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 98,868.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 98,868.00 ราคาต ่าสุด PK63060629 26/06/63

262 วัสดุวิทยาศาสตร์           91,485.00 91,485.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 91,485.00  หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 91,485.00 ราคาต ่าสุด PK63060630 26/06/63
263 วัสดุวิทยาศาสตร์           88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ่ากดั
88,275.00 บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ่ากดั
88,275.00 ราคาต ่าสุด PK63060631 26/06/63

264 วัสดุวิทยาศาสตร์           97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 97,584.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 97,584.00 ราคาต ่าสุด PK63060632 26/06/63
265 วัสดุวิทยาศาสตร์             3,040.00 3,040.00 เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 3,040.00 บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 3,040.00 ราคาต ่าสุด PK63060633 26/06/63
266 วัสดุวิทยาศาสตร์             9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดนติกา้ จ่ากดั 9,000.00 บ.เดนติกา้ จ่ากดั 9,000.00 ราคาต ่าสุด PK63060634 26/06/63
267 วัสดุวิทยาศาสตร์           67,400.00 67,400.00 e-bidding บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 67,400.00 บ.โนว่า เฮลธ์แคร์ จ่ากดั 67,400.00 ราคาต ่าสุด PK63060635 26/06/63
268 วัสดุวิทยาศาสตร์           18,640.00 18,640.00 e-bidding บ.เมดดิโนวา จ่ากดั 18,640.00 บ.เมดดิโนวา จ่ากดั 18,640.00 ราคาต ่าสุด PK63060636 30/06/63
269 วัสดุวิทยาศาสตร์           44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ่ากดั 44,940.00 บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ่ากดั 44,940.00 ราคาต ่าสุด PK63060637 30/06/63
270 วัสดุวิทยาศาสตร์           30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 30,000.00 หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 30,000.00 ราคาต ่าสุด PK63060638 30/06/63
271 วัสดุวิทยาศาสตร์             4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 4,750.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 4,750.00 ราคาต ่าสุด PK63060639 30/06/63
272 วัสดุวิทยาศาสตร์           38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. 101 เมดิแคร์ จ่ากดั 38,000.00 บ. 101 เมดิแคร์ จ่ากดั 38,000.00 ราคาต ่าสุด PK63060640 30/06/63
273 วัสดุวิทยาศาสตร์             6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 6,420.00 บ.กูด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ่ากดั 6,420.00 ราคาต ่าสุด PK63060641 30/06/63
274 วัสดุวิทยาศาสตร์             6,140.00 6,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 6,140.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 6,140.00 ราคาต ่าสุด PK63060642 30/06/63
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275 วัสดุวิทยาศาสตร์             6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ่ากดั 6,420.00 บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ่ากดั 6,420.00 ราคาต ่าสุด PK63060643 30/06/63

276 วัสดุการแพทย์ (เวชกรรม
ฟื้นฟ)ู

          88,675.00 88,675.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์นแคร์ 88,675.00 บ.โมเดิร์นแคร์ 88,675.00 ราคาต ่าสุด Pฟ63060018 16/06/63

277 วัสดุการแพทย์ (เวชกรรม
ฟื้นฟ)ู

            5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮลท์ต้ี มายด์ โซลูชั น 5,500.00 บ.เฮลท์ต้ี มายด์ โซลูชั น 5,500.00 ราคาต ่าสุด Pฟ63060019 16/06/63

278 วัสดุการแพทย์ (เวชกรรม
ฟื้นฟ)ู

          85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป 85,000.00 บ.เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป 85,000.00 ราคาต ่าสุด Pฟ63060020 16/06/63

279 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           66,660.00 66,660.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปรเสิร์ทซัพพลาย 66,660.00 บ.โปรเสิร์ทซัพพลาย 66,660.00 ราคาต ่าสุด Pต63060115 22/06/63
280 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน 32,100.00 บ.จอห์นสัน 32,100.00 ราคาต ่าสุด Pต63060116 22/06/63
281 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 96,300.00 บ.ดีเคเอสเอช 96,300.00 ราคาต ่าสุด Pต63060117 22/06/63
282 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           45,350.00 45,350.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ เค เมดิคอล 45,350.00 บ.เอน็ เค เมดิคอล 45,350.00 ราคาต ่าสุด Pต63060118 22/06/63
283 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีอาร์บี 88,275.00 บ.ทีอาร์บี 88,275.00 ราคาต ่าสุด Pต63060119 22/06/63
284 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล 13,300.00 บ.เทคโนเมดิคัล 13,300.00 ราคาต ่าสุด Pต63060120 22/06/63
285 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเอซิส เมดิคัล 45,000.00 บ.โอเอซิส เมดิคัล 45,000.00 ราคาต ่าสุด Pต63060121 22/06/63
286 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           78,110.00 78,110.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปรเสิร์ทซัพพลาย 78,110.00 บ.โปรเสิร์ทซัพพลาย 78,110.00 ราคาต ่าสุด Pต63060122 23/06/63
287 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน 32,100.00 บ.จอห์นสัน 32,100.00 ราคาต ่าสุด Pต63060123 23/06/63
288 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           44,110.00 44,110.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปรเสิร์ทซัพพลาย 44,110.00 บ.โปรเสิร์ทซัพพลาย 44,110.00 ราคาต ่าสุด Pต63060124 24/06/63
289 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           43,656.00 43,656.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 43,656.00 บ.ดีเคเอสเอช 43,656.00 ราคาต ่าสุด Pต63060125 24/06/63
290 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           36,679.60 36,679.60 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 36,679.60 บ.ดีเคเอสเอช 36,679.60 ราคาต ่าสุด Pต63060126 25/06/63
291 วัสดุการแพทย์ (ทันตก

รรม)
          31,700.00 31,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด 31,700.00 บ.แอคคอร์ด 31,700.00 ราคาต ่าสุด QB63060060 04/06/63

292 วัสดุการแพทย์ (นติิเวช)           34,507.50        34,507.50  เฉพาะเจาะจง บ.โซล่าแล็ป 34,507.50 บ.โซล่าแล็ป 34,507.50 ราคาต ่าสุด Pน63060008 08/06/63
293 วัสดุการแพทย์ (รังสี

วินจิฉัย)
          30,000.00        30,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.สเวนนอร่า เมด จ่ากดั 30,000.00 บ.สเวนนอร่า เมด จ่ากดั 30,000.00 ราคาต ่าสุด PU63060009 10/06/63

294 วัสดุกอ่สร้าง 11,760              11,760           เฉพาะเจาะจง ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จ่ากดั 11,760           ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จ่ากดั 11,760           ราคาต ่าสุด PA63060144 8/06/2563
295 วัสดุกอ่สร้าง 39,508              39,508           เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรกอ่สร้าง 39,508           ร้านปิยพรกอ่สร้าง 39,508           ราคาต ่าสุด PA63060145 8/06/2563
296 วัสดุกอ่สร้าง 51,808              51,808           เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรกอ่สร้าง 51,808           ร้านปิยพรกอ่สร้าง 51,808           ราคาต ่าสุด PA63060146 10/06/2563
297 วัสดุกอ่สร้าง 5,700                5,700             เฉพาะเจาะจง สกลชัย 5,700             สกลชัย 5,700             ราคาต ่าสุด PA63060147 10/06/2563
298 วัสดุกอ่สร้าง 8,880                8,880             เฉพาะเจาะจง กนุทีกระเบื้องและสุขภัณฑ์ 8,880             กนุทีกระเบื้องและสุขภัณฑ์ 8,880             ราคาต ่าสุด PA63060148 19/06/2563
299 วัสดุกอ่สร้าง 630                  630               เฉพาะเจาะจง สกลชัย 630               สกลชัย 630               ราคาต ่าสุด PA63060149 19/06/2563
300 วัสดุกอ่สร้าง 16,353              16,353           เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรกอ่สร้าง 16,353           ร้านปิยพรกอ่สร้าง 16,353           ราคาต ่าสุด PA63060150 19/06/2563
301 วัสดุกอ่สร้าง 24,979              24,979           เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรกอ่สร้าง 24,979           ร้านปิยพรกอ่สร้าง 24,979           ราคาต ่าสุด PA63060151 23/06/2563
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302 วัสดุไฟฟา้ 1,412                1,412             เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์ 1,412             ทวีวัฒน์ 1,412             ราคาต ่าสุด P963060115 8/06/2563
303 วัสดุไฟฟา้ 61,091              61,091           เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรกอ่สร้าง 61,091           ร้านปิยพรกอ่สร้าง 61,091           ราคาต ่าสุด P963060116 10/06/2563
304 วัสดุไฟฟา้ 6,848                6,848             เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์ 6,848             ทวีวัฒน์ 6,848             ราคาต ่าสุด P963060117 10/06/2563
305 วัสดุไฟฟา้ 24,209              24,209           เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรกอ่สร้าง 24,209           ร้านปิยพรกอ่สร้าง 24,209           ราคาต ่าสุด P963060118 19/06/2563
306 วัสดุไฟฟา้ 17,387              17,387           เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์ 17,387           ทวีวัฒน์ 17,387           ราคาต ่าสุด P963060119 19/06/2563
307 วัสดุไฟฟา้ 30,611              30,611           เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรกอ่สร้าง 30,611           ร้านปิยพรกอ่สร้าง 30,611           ราคาต ่าสุด P963060120 23/06/2563
308 วัสดุส่านกังาน 680.00              680.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 680.00           ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 680.00           ราคาต ่าสุด PO6306199  05/06/63
309 วัสดุส่านกังาน 240.00              240.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 240.00           ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 240.00           ราคาต ่าสุด PO6306200  05/06/63
310 วัสดุส่านกังาน 3,620.00            2,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 3,620.00         ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 3,620.00         ราคาต ่าสุด PO6306201  05/06/63
311 วัสดุส่านกังาน 900.00              900.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 900.00           ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 900.00           ราคาต ่าสุด PO6306202  05/06/63
312 วัสดุส่านกังาน 920.00              920.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 920.00           ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 920.00           ราคาต ่าสุด PO6306203  05/06/63
313 วัสดุส่านกังาน 4,200.00            4,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 4,200.00         ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 4,200.00         ราคาต ่าสุด PO6306207  16/06/63
314 วัสดุส่านกังาน 2,900.00            2,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 2,900.00         ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 2,900.00         ราคาต ่าสุด PO6306208  16/06/63
315 วัสดุส่านกังาน 3,600.00            3,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 3,600.00         ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 3,600.00         ราคาต ่าสุด PO6306209  16/06/63
316 วัสดุส่านกังาน 400.00              400.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 400.00           ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 400.00           ราคาต ่าสุด PO6306210  16/06/63
317 วัสดุส่านกังาน 440.00              370.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 440.00           ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 440.00           ราคาต ่าสุด PO6306211  16/06/63
318 วัสดุส่านกังาน 2,480.00            120.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 2,480.00         ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 2,480.00         ราคาต ่าสุด PO6306212  16/06/63
319 วัสดุส่านกังาน 7,900.00            500.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 7,900.00         ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 7,900.00         ราคาต ่าสุด PO6306213  16/06/63
320 วัสดุส่านกังาน 2,000.00            2,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกจิ2 2,000.00         ร้านถาวรกจิ2 2,000.00         ราคาต ่าสุด PO6306214  16/06/63
321 วัสดุส่านกังาน 23,128.00          4,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกจิ2 23,128.00       ร้านถาวรกจิ2 23,128.00       ราคาต ่าสุด PO6306215  18/06/63
322 วัสดุส่านกังาน 9,500.00            320.00           เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกจิ2 9,500.00         ร้านถาวรกจิ2 9,500.00         ราคาต ่าสุด PO6306216  18/06/63
323 วัสดุส่านกังาน 5,580.00            550.00           เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกจิ2 5,580.00         ร้านถาวรกจิ2 5,580.00         ราคาต ่าสุด PO6306217  18/06/63
324 วัสดุส่านกังาน 75,000.00          2,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์น ฯ 75,000.00       บ.โมเดอร์น ฯ 75,000.00       ราคาต ่าสุด PO6306218  18/06/63
325 วัสดุส่านกังาน 20,000.00          1,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ภาสิน 20,000.00       หจก. ภาสิน 20,000.00       ราคาต ่าสุด PO6306219  18/06/63
326 วัสดุส่านกังาน 13,500.00          360.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 13,500.00       ร้าน เอ.เอส กอ๊ปปี้ 13,500.00       ราคาต ่าสุด PO6306220  26/06/63
327 วัสดุส่านกังาน 650.00              5,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกจิ2 650.00           ร้านถาวรกจิ2 650.00           ราคาต ่าสุด PO6306221  26/06/63
328 วัสดุส่านกังาน 4,450.00            90,479.20       เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรกจิ2 4,450.00         ร้านถาวรกจิ2 4,450.00         ราคาต ่าสุด PO6306222  26/06/63
329 วัสดุส่านกังาน 11,400.00          2,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก. อกัษรสิน 11,400.00       หจก. อกัษรสิน 11,400.00       ราคาต ่าสุด PO6306223  26/06/63
330 วัสดุงานบ้านฯ 3,485.00            3,485.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง 3,485.00         ร้าน เฮง เฮง เฮง 3,485.00         ราคาต ่าสุด P36306192  05/06/63
331 วัสดุงานบ้านฯ 32,480.00          32,480.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 32,480.00       ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 32,480.00       ราคาต ่าสุด P36306193  05/06/63
332 วัสดุงานบ้านฯ 26,400.00          26,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. วี.เค.เมดิคอล 26,400.00       หจก. วี.เค.เมดิคอล 26,400.00       ราคาต ่าสุด P36306194  05/06/63
333 วัสดุงานบ้านฯ 93,750.00          93,750.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอส วี แอล ฯ 93,750.00       บ.เอส วี แอล ฯ 93,750.00       ราคาต ่าสุด P36306199  16/06/63
334 วัสดุงานบ้านฯ 1,980.00            1,980.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 1,980.00         ร้านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 1,980.00         ราคาต ่าสุด P36306200  16/06/63
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335 วัสดุงานบ้านฯ 3,213.00            3,213.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอม็สแคว์ ซัพพลาย 3,213.00         ร้านเอม็สแคว์ ซัพพลาย 3,213.00         ราคาต ่าสุด P36306201  16/06/63
336 วัสดุงานบ้านฯ 8,500.00            8,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอม็สแคว์ ซัพพลาย 8,500.00         ร้านเอม็สแคว์ ซัพพลาย 8,500.00         ราคาต ่าสุด P36306202  16/06/63
337 วัสดุงานบ้านฯ 15,400.00          15,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอม็สแคว์ ซัพพลาย 15,400.00       ร้านเอม็สแคว์ ซัพพลาย 15,400.00       ราคาต ่าสุด P36306203  26/06/63
338 วัสดุงานบ้านฯ 1,400.00            1,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง 1,400.00         ร้าน เฮง เฮง เฮง 1,400.00         ราคาต ่าสุด P36306204  26/06/63
339 วัสดุงานบ้านฯ 1,370.00            1,370.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮง เฮง เฮง 1,370.00         ร้าน เฮง เฮง เฮง 1,370.00         ราคาต ่าสุด P36306205  29/06/63
340 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก) 46,780.00          46,780.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ 46,780.00       บ.จอมบึงฯ 46,780.00       ราคาต ่าสุด P763060043  05/06/63
341 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก) 3,780.00            3,780.00         เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ 3,780.00         บ.จอมบึงฯ 3,780.00         ราคาต ่าสุด P763060044  05/06/63
342 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก) 15,720.00          15,720.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ 15,720.00       บ.จอมบึงฯ 15,720.00       ราคาต ่าสุด P763060045  05/06/63
343 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก) 4,260.00            4,260.00         เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ 4,260.00         บ.จอมบึงฯ 4,260.00         ราคาต ่าสุด P763060046  05/06/63
344 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก) 17,465.00          17,465.00       เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ 17,465.00       บ.จอมบึงฯ 17,465.00       ราคาต ่าสุด P763060047  26/06/63
345 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก) 3,960.00            3,960.00         เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ 3,960.00         บ.จอมบึงฯ 3,960.00         ราคาต ่าสุด P763060048  26/06/63
346 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก) 1,350.00            1,350.00         เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ 1,350.00         บ.สมาร์ทคอมฯ 1,350.00         ราคาต ่าสุด P763060049  26/06/63
347 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหล่) 3,060.00            3,060.00         เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ 3,060.00         บ.จอมบึงฯ 3,060.00         ราคาต ่าสุด P76306025  26/06/63

348 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหล่) 1,300.00            1,300.00         เฉพาะเจาะจง บ.จอมบึงฯ 1,300.00         บ.จอมบึงฯ 1,300.00         ราคาต ่าสุด P76306026  26/06/63

349 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหล่) 88,740.00          88,740.00       เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์ฯ 88,740.00       บ.คอมพาสซอฟท์ฯ 88,740.00       ราคาต ่าสุด P76306027  26/06/63

350 วัสดุเครื องแต่งกาย 37,900.00          37,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านชินวัฒนา 37,900.00       ร้านชินวัฒนา 37,900.00       ราคาต ่าสุด P66305015  05/06/63
351 วัสดุเครื องแต่งกาย 49,957.00          49,957.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุนนัทา 49,957.00       ร้านสุนนัทา 49,957.00       ราคาต ่าสุด P66305016  05/06/63
352 วัสดุเครื องแต่งกาย 28,000.00          28,000.00       เฉพาะเจาะจง บ. เอส วี แอล ซัพพลาย 28,000.00       บ. เอส วี แอล ซัพพลาย 28,000.00       ราคาต ่าสุด P66305017  26/06/62
353 วัสดุเครื องแต่งกาย 2,940.00            2,940.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุนนัทา 2,940.00         ร้านสุนนัทา 2,940.00         ราคาต ่าสุด P66305018  26/06/63
354 วัสดุเครื องแต่งกาย 3,675.00            3,675.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุนนัทา 3,675.00         ร้านสุนนัทา 3,675.00         ราคาต ่าสุด P66305019  26/06/63
355 ผัก ผลไม้ GAP 211,861.20        211,861.20      เฉพาะเจาะจง นายณัฐกจิ บัวบุญเลิศ 211,861.20      นายณัฐกจิ บัวบุญเลิศ 211,861.20      ราคาต ่าสุด 110/2563 ๒๙ พ.ค. ๖๓
356 น้่าดื ม ขนาด ๖๐๐ มล. 38,000.00          38,000.00       เฉพาะเจาะจง บ. เคเอสอควาเฟรช จ่ากดั 38,000.00       บ. เคเอสอควาเฟรช จ่ากดั 38,000.00       ราคาต ่าสุด Pz๖๓๐๖๐๐๔๕ 11 มิย. 63
357 ข้าวสารเหลืองออ่น 91,000.00          91,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพนตุา   มานะกจิสมบรูณ์ 91,000.00       นางสาวพนตุา   มานะกจิสมบรูณ์ 91,000.00       ราคาต ่าสุด Pz63060046 11 มิย. 63
358 อาหารทางการแพทย์ 136,104.00        136,104.00      เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 136,104.00      บ.DKSH 136,104.00      ราคาต ่าสุด 112/2563 5-มิ.ย.-63
359 อาหารทางการแพทย์ 114,276.00        114,276.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา 114,276.00      บ.ซิลลิค ฟาร์มา 114,276.00      ราคาต ่าสุด 127/2563 18-มิ.ย.-63
360 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 90,000.00          90,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั ซี.เค ปิโตรเลียม 90,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั ซี.เค ปิโตรเลียม 90,000.00       ราคาต ่าสุด PB630600041 11/06/63
361 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 90,000.00          90,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั ซี.เค ปิโตรเลียม 90,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั ซี.เค ปิโตรเลียม 90,000.00       ราคาต ่าสุด PB630600042 18/06/63
362 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 800.00              800.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรงชายเคหะภัณฑ์ (แกส๊) 800.00           ร้าน ทรงชายเคหะภัณฑ์ (แกส๊) 800.00           ราคาต ่าสุด PB630600043 18/06/63
363 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 35,000.00          35,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ทรงชายเคหะภัณฑ์ (แกส๊) 35,000.00       ร้าน ทรงชายเคหะภัณฑ์ (แกส๊) 35,000.00       ราคาต ่าสุด PB630600044 29/06/63
364 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 6,200.00            6,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส 6,200.00         ร้านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส 6,200.00         ราคาต ่าสุด Pฏ63061410 2/06/2563
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365 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 57,685.84          57,685.84       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั วรรณชัย เอน็จิ
เนยีริ ง

57,685.84       ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั วรรณชัย เอน็จิ
เนยีริ ง

57,685.84       ราคาต ่าสุด Pฏ63061412 2/6/2563

366 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 21,935.00          21,935.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนยีร์ ลิฟท์ แอนด์ 
เครน จ่ากดั

21,935.00       บริษัท ไพโอเนยีร์ ลิฟท์ แอนด์ 
เครน จ่ากดั

21,935.00       ราคาต ่าสุด Pฝ63061425 4/6/2563

367 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 57,900.00          57,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณะ เซอร์วิส โดยนาย
บรรพต เปียปะโมง

57,900.00       ร้านกฤษณะ เซอร์วิส โดยนาย
บรรพต เปียปะโมง

57,900.00       ราคาต ่าสุด Pป63061426 4/6/2563

368 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 65,000.00          65,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส 65,000.00       ร้านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส 65,000.00       ราคาต ่าสุด Pป63061427 4/6/2563
369 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 96,219.75          96,219.75       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัศพรซัพพลายและ

อเิลคทรอนกิส์ จ่ากดั
96,219.75       บริษัท ทัศพรซัพพลายและ

อเิลคทรอนกิส์ จ่ากดั
96,219.75       ราคาต ่าสุด Pป63061428 4/6/2563

370 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 62,000.00          62,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิต้ี กรุ๊ป จ่ากดั 62,000.00       บริษัท ควอลิต้ี กรุ๊ป จ่ากดั 62,000.00       ราคาต ่าสุด Pฏ63061458 15/6/2563
371 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 1,600.00            1,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส 1,600.00         ร้านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส 1,600.00         ราคาต ่าสุด Pป63061454 11/6/2563
372 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 35,310.00          35,310.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัศพรซัพพลายและ

อเิลคทรอนกิส์ จ่ากดั
35,310.00       บริษัท ทัศพรซัพพลายและ

อเิลคทรอนกิส์ จ่ากดั
35,310.00       ราคาต ่าสุด Pป63061455 11/6/2563

373 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 44,565.50          44,565.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเนยี พาร์ท (2014) จ่ากดั 44,565.50       บริษัท จีเนยี พาร์ท (2014) จ่ากดั 4,565.50         ราคาต ่าสุด Pฏ63061459 15/6/2563

374 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 11,500.00          11,500.00       เฉพาะเจาะจง นายพงษ์สุรีย์ จันทร์ดา 11,500.00       นายพงษ์สุรีย์ จันทร์ดา 11,500.00       ราคาต ่าสุด Pฏ63061460 15/6/2563
375 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 47,240.50          47,240.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัศพรซัพพลายและ

อเิลคทรอนกิส์ จ่ากดั
47,240.50       บริษัท ทัศพรซัพพลายและ

อเิลคทรอนกิส์ จ่ากดั
47,240.50       ราคาต ่าสุด Pป63061463 15/6/2563

376 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 18,618.00          18,618.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัศพรซัพพลายและ
อเิลคทรอนกิส์ จ่ากดั

18,618.00       บริษัท ทัศพรซัพพลายและ
อเิลคทรอนกิส์ จ่ากดั

18,618.00       ราคาต ่าสุด Pฏ63061516 24/6/2563

377 ซ่อมรถยนต์ 16,585.00          16,585.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนสิสันราชบุรีมอเตอร์
 จ่ากดั

16,585.00       บริษัท สยามนสิสันราชบุรีมอเตอร์
 จ่ากดั

16,585.00       ราคาต ่าสุด Pผ63061413 2/6/2563

378 ซ่อมรถยนต์ 2,723.15            2,723.15         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนสิสันราชบุรีมอเตอร์
 จ่ากดั

2,723.15         บริษัท สยามนสิสันราชบุรีมอเตอร์
 จ่ากดั

2,723.15         ราคาต ่าสุด Pผ63061429 4/6/2563

379 ซ่อมรถยนต์ 6,440.33            6,440.33         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้
จ่าหนา่ยโตต้าราชบุรี จ่ากดั

6,440.33         บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้
จ่าหนา่ยโตต้าราชบุรี จ่ากดั

6,440.33         ราคาต ่าสุด Pผ63061430 4/6/2563

380 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 63,119.30          63,119.30       เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเนยี พาร์ท (2014) จ่ากดั 63,119.30       บริษัท จีเนยี พาร์ท (2014) จ่ากดั 63,119.30       ราคาต ่าสุด Pฏ63061530 25/6/2563

381 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 37,450.00          37,450.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ที.ซุปเปอร์โปรดักส์ 
จ่ากดั

37,450.00       บริษัท เอส.ที.ซุปเปอร์โปรดักส์ 
จ่ากดั

37,450.00       ราคาต ่าสุด Pฏ63061531 25/6/2563

382 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 75,756.00          75,756.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู ดี เทค เอน็จิเนยีริ ง จ่ากดั 75,756.00       บริษัท ยู ดี เทค เอน็จิเนยีริ ง จ่ากดั 75,756.00       ราคาต ่าสุด Pฝ63061532 25/6/2563
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383 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 36,166.00          36,166.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนยีร์ ลิฟท์ แอนด์ 
เครน จ่ากดั

36,166.00       บริษัท ไพโอเนยีร์ ลิฟท์ แอนด์ 
เครน จ่ากดั

36,166.00       ราคาต ่าสุด Pฝ63061533 25/6/2563

384 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 26,750.00          26,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปิยพรกอ่สร้าง โดยนาย
ประเสริฐ ทองกล ่าแสง

26,750.00       ร้านปิยพรกอ่สร้าง โดยนาย
ประเสริฐ ทองกล ่าแสง

26,750.00       ราคาต ่าสุด Pฏ63061534 25/6/2563

385 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 32,750.00          32,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส 32,750.00       ร้านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส 32,750.00       ราคาต ่าสุด Pป63061535 25/6/2563
386 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 89,238.00          89,238.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัศพรซัพพลายและ

อเิลคทรอนกิส์ จ่ากดั
89,238.00       บริษัท ทัศพรซัพพลายและ

อเิลคทรอนกิส์ จ่ากดั
89,238.00       ราคาต ่าสุด Pป63061536 25/6/2563

387 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทั วไป 93,400.00          93,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณะ เซอร์วิส โดยนาย
บรรพต เปียปะโมง

93,400.00       ร้านกฤษณะ เซอร์วิส โดยนาย
บรรพต เปียปะโมง

93,400.00       ราคาต ่าสุด Pป63061537 25/6/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง
เหตุผลที่
คัดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป
1 เวชภัณฑ์มิใชํยา               13,300.00             13,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากดั             13,300.00 บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากดั             13,300.00 ราคาต่ าสุด PG63070901 1/7/2563
2 เวชภัณฑ์มิใชํยา               35,096.00             35,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั             35,096.00
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             35,096.00

ราคาต่ าสุด PG63070902 1/7/2563

3 เวชภัณฑ์มิใชํยา               93,518.00             93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             93,518.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             93,518.00

ราคาต่ าสุด PG63070903 2/7/2563

4 เวชภัณฑ์มิใชํยา               99,510.00             99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิโนวา จ ากดั             99,510.00 บริษัท เมดดิโนวา จ ากดั             99,510.00 ราคาต่ าสุด PG63070904 2/7/2563
5 เวชภัณฑ์มิใชํยา                9,360.00               9,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั               9,360.00 บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั               9,360.00 ราคาต่ าสุด PG63070905 2/7/2563
6 เวชภัณฑ์มิใชํยา               88,500.00             88,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรสตาร์ เทรดด้ิง จ ากดั             88,500.00 บริษัท ไตรสตาร์ เทรดด้ิง จ ากดั             88,500.00 ราคาต่ าสุด PG63070906 2/7/2563
7 เวชภัณฑ์มิใชํยา                8,000.00               8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพ

พลาย จ ากดั               8,000.00
บริษัท พี.พ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพ
พลาย จ ากดั               8,000.00

ราคาต่ าสุด PG63070907 2/7/2563

8 เวชภัณฑ์มิใชํยา               46,438.00             46,438.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             46,438.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             46,438.00

ราคาต่ าสุด PG63070908 8/7/2563

9 เวชภัณฑ์มิใชํยา               97,584.00             97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั             97,584.00 บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั             97,584.00 ราคาต่ าสุด PG63070909 8/7/2563
10 เวชภัณฑ์มิใชํยา                4,500.00               4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จ ากดั               4,500.00 บริษัท เรียลเมด จ ากดั               4,500.00 ราคาต่ าสุด PG63070910 8/7/2563
11 เวชภัณฑ์มิใชํยา               10,800.00             10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี เอน็ เมดิคอล ซัพพลาย 

จ ากดั             10,800.00
บริษัท วี เอน็ เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากดั             10,800.00

ราคาต่ าสุด PG63070911 8/7/2563

12 เวชภัณฑ์มิใชํยา               72,000.00             72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๏อส จ ากดั             72,000.00 บริษัท ไทยก๏อส จ ากดั             72,000.00 ราคาต่ าสุด PG63070912 8/7/2563
13 เวชภัณฑ์มิใชํยา                5,376.00               5,376.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย 

จ ากดั               5,376.00
บริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากดั               5,376.00

ราคาต่ าสุด PG63070913 8/7/2563

14 เวชภัณฑ์มิใชํยา               14,445.00             14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             14,445.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             14,445.00

ราคาต่ าสุด PG63070914 8/7/2563

15 เวชภัณฑ์มิใชํยา               95,187.20             95,187.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             95,187.20

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             95,187.20

ราคาต่ าสุด PG63070915 9/7/2563

16 เวชภัณฑ์มิใชํยา               26,000.00             26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ
สติกส์             26,000.00

บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ
สติกส์             26,000.00

ราคาต่ าสุด PG63070916 9/7/2563

17 เวชภัณฑ์มิใชํยา               82,500.00             82,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จ ากดั             82,500.00 บริษัท สไปโร เมด จ ากดั             82,500.00 ราคาต่ าสุด PG63070917 9/7/2563
18 เวชภัณฑ์มิใชํยา               62,700.00             62,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั             62,700.00 บริษัท ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั             62,700.00 ราคาต่ าสุด PG63070918 9/7/2563
19 เวชภัณฑ์มิใชํยา               72,525.00             72,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด์) จ ากดั             72,525.00
บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากดั             72,525.00

ราคาต่ าสุด PG63070919 9/7/2563

20 เวชภัณฑ์มิใชํยา               14,400.00             14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี เอน็ เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากดั             14,400.00

บริษัท วี เอน็ เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากดั             14,400.00

ราคาต่ าสุด PG63070920 9/7/2563

21 เวชภัณฑ์มิใชํยา               10,700.00             10,700.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั สกายเมดไลน์             10,700.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั สกายเมดไลน์             10,700.00 ราคาต่ าสุด PG63070921 9/7/2563

วิธีซ้ือหรือจ้าง

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้เสนอราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง
เหตุผลที่
คัดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป
วิธีซ้ือหรือจ้าง

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้เสนอราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

22 เวชภัณฑ์มิใชํยา               90,000.00             90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             90,000.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             90,000.00

ราคาต่ าสุด PG63070922 10/7/2563

23 เวชภัณฑ์มิใชํยา               49,305.60             49,305.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั             49,305.60 บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั             49,305.60 ราคาต่ าสุด PG63070923 10/7/2563
24 เวชภัณฑ์มิใชํยา               18,000.00             18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนเิมด จ ากดั             18,000.00 บริษัท ยูนเิมด จ ากดั             18,000.00 ราคาต่ าสุด PG63070924 10/7/2563
25 เวชภัณฑ์มิใชํยา               23,100.00             23,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากดั             23,100.00 บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากดั             23,100.00 ราคาต่ าสุด PG63070925 10/7/2563
26 เวชภัณฑ์มิใชํยา               99,048.00             99,048.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชัน่ จ ากดั             99,048.00 บริษัท เจ เอส วิชัน่ จ ากดั             99,048.00 ราคาต่ าสุด PG63070926 10/7/2563
27 เวชภัณฑ์มิใชํยา               96,200.00             96,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพอนิเตอร์โปรดักส์ 

จ ากดั             96,200.00
บริษัท กรุงเทพอนิเตอร์โปรดักส์ 
จ ากดั             96,200.00

ราคาต่ าสุด PG63070927 10/7/2563

28 เวชภัณฑ์มิใชํยา               26,065.20             26,065.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             26,065.20

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             26,065.20

ราคาต่ าสุด PG63070928 13/7/2563

29 เวชภัณฑ์มิใชํยา               30,000.00             30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนเิมด จ ากดั             30,000.00 บริษัท ยูนเิมด จ ากดั             30,000.00 ราคาต่ าสุด PG63070929 13/7/2563
30 เวชภัณฑ์มิใชํยา               80,506.80             80,506.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิโนวา จ ากดั             80,506.80 บริษัท เมดดิโนวา จ ากดั             80,506.80 ราคาต่ าสุด PG63070930 13/7/2563
31 เวชภัณฑ์มิใชํยา               50,400.00             50,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๏อส จ ากดั             50,400.00 บริษัท ไทยก๏อส จ ากดั             50,400.00 ราคาต่ าสุด PG63070931 13/7/2563
32 เวชภัณฑ์มิใชํยา               60,000.00             60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด์) จ ากดั             60,000.00
บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากดั             60,000.00

ราคาต่ าสุด PG63070932 13/7/2563

33 เวชภัณฑ์มิใชํยา               13,220.00             13,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพ
พลาย จ ากดั             13,220.00

บริษัท พี.พ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพ
พลาย จ ากดั             13,220.00

ราคาต่ าสุด PG63070933 13/7/2563

34 เวชภัณฑ์มิใชํยา               29,104.00             29,104.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             29,104.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             29,104.00

ราคาต่ าสุด PG63070934 13/7/2563

35 เวชภัณฑ์มิใชํยา               97,370.00             97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             97,370.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             97,370.00

ราคาต่ าสุด PG63070935 14/7/2563

36 เวชภัณฑ์มิใชํยา               97,070.40             97,070.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั             97,070.40 บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั             97,070.40 ราคาต่ าสุด PG63070936 14/7/2563
37 เวชภัณฑ์มิใชํยา               91,485.00             91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชัน่ จ ากดั             91,485.00 บริษัท เจ เอส วิชัน่ จ ากดั             91,485.00 ราคาต่ าสุด PG63070937 14/7/2563
38 เวชภัณฑ์มิใชํยา                4,200.00               4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากดั               4,200.00 บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากดั               4,200.00 ราคาต่ าสุด PG63070938 14/7/2563
39 เวชภัณฑ์มิใชํยา               14,400.00             14,400.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต             14,400.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต             14,400.00 ราคาต่ าสุด PG63070939 14/7/2563
40 เวชภัณฑ์มิใชํยา                4,550.00               4,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากดั               4,550.00 บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากดั               4,550.00 ราคาต่ าสุด PG63070940 14/7/2563
41 เวชภัณฑ์มิใชํยา               60,000.00             60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีโม เมด จ ากดั             60,000.00 บริษัท ฮีโม เมด จ ากดั             60,000.00 ราคาต่ าสุด PG63070941 14/7/2563
42 เวชภัณฑ์มิใชํยา               99,724.00             99,724.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั             99,724.00
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             99,724.00

ราคาต่ าสุด PG63070942 15/7/2563

43 เวชภัณฑ์มิใชํยา                7,500.00               7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากดั               7,500.00 บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากดั               7,500.00 ราคาต่ าสุด PG63070943 15/7/2563
44 เวชภัณฑ์มิใชํยา               59,920.00             59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั             59,920.00 บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั             59,920.00 ราคาต่ าสุด PG63070944 15/7/2563
45 เวชภัณฑ์มิใชํยา               20,635.00             20,635.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชัน่ จ ากดั             20,635.00 บริษัท เจ เอส วิชัน่ จ ากดั             20,635.00 ราคาต่ าสุด PG63070945 15/7/2563
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46 เวชภัณฑ์มิใชํยา               30,400.00             30,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากดั 
(มหาชน)             30,400.00

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากดั 
(มหาชน)             30,400.00

ราคาต่ าสุด PG63070946 15/7/2563

47 เวชภัณฑ์มิใชํยา               97,500.00             97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากดั
            97,500.00

บริษัท ไพบูลย์ผล ซัพพลาย จ ากดั
            97,500.00

ราคาต่ าสุด PG63070947 15/7/2563

48 เวชภัณฑ์มิใชํยา               93,518.00             93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             93,518.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             93,518.00

ราคาต่ าสุด PG63070948 22/7/2563

49 เวชภัณฑ์มิใชํยา               36,750.00             36,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั             36,750.00 บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั             36,750.00 ราคาต่ าสุด PG63070949 22/7/2563
50 เวชภัณฑ์มิใชํยา               99,638.40             99,638.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั             99,638.40 บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั             99,638.40 ราคาต่ าสุด PG63070950 22/7/2563
51 เวชภัณฑ์มิใชํยา               96,000.00             96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด์) จ ากดั             96,000.00
บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากดั             96,000.00

ราคาต่ าสุด PG63070951 22/7/2563

52 เวชภัณฑ์มิใชํยา               95,000.00             95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั             95,000.00 บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั             86,028.00 ราคาต่ าสุด PG63070952 22/7/2563
53 เวชภัณฑ์มิใชํยา               91,000.00             91,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั

            91,000.00
บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากดั

            91,000.00
ราคาต่ าสุด PG63070953 22/7/2563

54 เวชภัณฑ์มิใชํยา               21,600.00             21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากดั
            21,600.00

บริษัท อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากดั
            21,600.00

ราคาต่ าสุด PG63070954 22/7/2563

55 เวชภัณฑ์มิใชํยา               21,375.00             21,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             21,375.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             21,375.00

ราคาต่ าสุด PG63070955 24/7/2563

56 เวชภัณฑ์มิใชํยา               64,200.00             64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั             64,200.00 บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั             64,200.00 ราคาต่ าสุด PG63070956 24/7/2563
57 เวชภัณฑ์มิใชํยา               94,282.50             94,282.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด์) จ ากดั             94,282.50
บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากดั             94,282.50

ราคาต่ าสุด PG63070957 24/7/2563

58 เวชภัณฑ์มิใชํยา               96,000.00             96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากดั             96,000.00 บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากดั             96,000.00 ราคาต่ าสุด PG63070958 24/7/2563
59 เวชภัณฑ์มิใชํยา               15,090.00             15,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซลกไิทย จ ากดั             15,090.00 บริษัท เซลกไิทย จ ากดั             15,090.00 ราคาต่ าสุด PG63070959 24/7/2563
60 เวชภัณฑ์มิใชํยา                5,000.00               5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนเิมด จ ากดั               5,000.00 บริษัท ยูนเิมด จ ากดั               5,000.00 ราคาต่ าสุด PG63070960 24/7/2563
61 เวชภัณฑ์มิใชํยา               13,096.80             13,096.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั             13,096.80
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             13,096.80

ราคาต่ าสุด PG63070961 24/7/2563

62 เวชภัณฑ์มิใชํยา               97,370.00             97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             97,370.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั             97,370.00

ราคาต่ าสุด PG63070962 29/7/2563

63 เวชภัณฑ์มิใชํยา               93,500.00             93,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากดั             93,500.00 บริษัท แมคคา โปรดักชัน่ จ ากดั             93,500.00 ราคาต่ าสุด PG63070963 29/7/2563
64 เวชภัณฑ์มิใชํยา               56,025.20             56,025.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ

สติกส์             56,025.20
บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โลจิ
สติกส์             56,025.20

ราคาต่ าสุด PG63070964 29/7/2563

65 เวชภัณฑ์มิใชํยา               33,760.00             33,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ ากดั             33,760.00 บริษัท ทริมเมอร์ จ ากดั             33,760.00 ราคาต่ าสุด PG63070965 29/7/2563
66 เวชภัณฑ์มิใชํยา                5,460.00               5,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากดั               5,460.00 บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากดั               5,460.00 ราคาต่ าสุด PG63070966 29/7/2563
67 เวชภัณฑ์มิใชํยา               74,800.00             74,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเตอลีน เฮลท์ จ ากดั             74,800.00 บริษัท สเตอลีน เฮลท์ จ ากดั             74,800.00 ราคาต่ าสุด PG63070967 29/7/2563
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68 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา ทั่วไป               22,050.00             22,050.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท อนิโนเมด (ประเทศไทย) 
จ ากดั

            22,050.00
 บริษัท อนิโนเมด (ประเทศไทย) 
จ ากดั

            22,050.00
ราคาต่ าสุด PF63070264 1/7/2563

69 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา ทั่วไป               12,000.00             12,000.00 เฉพาะเจาะจง  ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วี.เค.เมดิคอล             12,000.00  ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วี.เค.เมดิคอล             12,000.00 ราคาต่ าสุด PF63070265 1/7/2563
70 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา ทั่วไป                   800.00                 800.00 เฉพาะเจาะจง  ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วี.เค.เมดิคอล                 800.00  ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วี.เค.เมดิคอล                 800.00 ราคาต่ าสุด PF63070266 1/7/2563
71 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา ทั่วไป                8,000.00               8,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท อาฟต๎า เซอร์วิส แอนด์ซัพ

พลาย จ ากดั
              8,000.00

 บริษัท อาฟต๎า เซอร์วิส แอนด์ซัพ
พลาย จ ากดั

              8,000.00
ราคาต่ าสุด PF63070267 2/7/2563

72 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา ทั่วไป               12,000.00             12,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปัญญฤกษ์ จ ากดั             12,000.00  บริษัท ปัญญฤกษ์ จ ากดั             12,000.00 ราคาต่ าสุด PF63070268 2/7/2563
73 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา ทั่วไป                   856.00                 856.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จ ากดั                 856.00  บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จ ากดั                 856.00 ราคาต่ าสุด PF63070269 2/7/2563
74 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา ทั่วไป               12,500.00             12,500.00 เฉพาะเจาะจง  นายไกรสร แหวนมีคํา             12,500.00  นายไกรสร แหวนมีคํา             12,500.00 ราคาต่ าสุด PF63070270 2/7/2563
75 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา ทั่วไป               27,300.00             27,300.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฟเีออร์ คอร์เปอร์เรชัน่ 

จ ากดั
            27,300.00

 บริษัท ฟเีออร์ คอร์เปอร์เรชัน่ 
จ ากดั

            27,300.00
ราคาต่ าสุด PF63070271 2/7/2563

76 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา ทั่วไป                3,600.00               3,600.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เทคเอซ จ ากดั               3,600.00  บริษัท เทคเอซ จ ากดั               3,600.00 ราคาต่ าสุด PF63070272 2/7/2563
77 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา ทั่วไป               28,440.60             28,440.60 เฉพาะเจาะจง  บริษัท พฒันาประชากร จ ากดั             28,440.60  บริษัท พฒันาประชากร จ ากดั             28,440.60 ราคาต่ าสุด PF63070274 13/7/2563
78 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา ทั่วไป               54,448.00             54,448.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั 

(มหาชน)
            54,448.00

 บริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั 
(มหาชน)

            54,448.00
ราคาต่ าสุด PF63070275 13/7/2563

79 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา ทั่วไป                4,550.00               4,550.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เมดิทอป จ ากดั               4,550.00  บริษัท เมดิทอป จ ากดั               4,550.00 ราคาต่ าสุด PF63070276 13/7/2563
80 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา ทั่วไป                3,900.00               3,900.00 เฉพาะเจาะจง  ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั โปรเสิร์ทซัพ

พลาย
              3,900.00

 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั โปรเสิร์ทซัพ
พลาย

              3,900.00
ราคาต่ าสุด PF63070285 15/7/2563

81 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา ทั่วไป                2,500.00               2,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท แอมเบสพลัส จ ากดั               2,500.00  บริษัท แอมเบสพลัส จ ากดั               2,500.00 ราคาต่ าสุด PF63070286 15/7/2563
82 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา ทั่วไป               95,786.40             95,786.40 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทรู สตรองค์ เทรดด้ิง จ ากดั

            95,786.40
 บริษัท ทรู สตรองค์ เทรดด้ิง จ ากดั

            95,786.40
ราคาต่ าสุด PF63070296 29/7/2563

83 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา ทั่วไป                2,500.00               2,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไทยก๏อส จ ากดั               2,500.00  บริษัท ไทยก๏อส จ ากดั               2,500.00 ราคาต่ าสุด PF63070297 31/7/2563
84 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา ทั่วไป                5,136.00               5,136.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากดั
              5,136.00

 บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากดั

              5,136.00
ราคาต่ าสุด PF63070298 31/7/2563

85 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา ทั่วไป               12,840.00             12,840.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากดั

            12,840.00
 บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากดั

            12,840.00
ราคาต่ าสุด PF63070299 31/7/2563

86 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา เฝือก               36,200.00             36,200.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เซฟฟาดรักส์ จ ากดั             36,200.00  บริษัท เซฟฟาดรักส์ จ ากดั             36,200.00 ราคาต่ าสุด PF63070277 14/7/2563
87 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา เฝือก               68,015.00             68,015.00 เฉพาะเจาะจง  ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต

            68,015.00
 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต

            68,015.00
ราคาต่ าสุด PF63070278 14/7/2563

88 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา เฝือก               56,572.50             56,572.50 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากดั

            56,572.50
 บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากดั

            56,572.50
ราคาต่ าสุด PF63070279 14/7/2563

89 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา เฝือก                6,700.00               6,700.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไบโอคอททอน จ ากดั               6,700.00  บริษัท ไบโอคอททอน จ ากดั               6,700.00 ราคาต่ าสุด PF63070280 14/7/2563
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90 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา เฝือก               71,668.60             71,668.60 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากดั

            71,668.60
 บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากดั

            71,668.60
ราคาต่ าสุด PF63070292 29/7/2563

91 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา เฝือก               12,840.00             12,840.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท บางกอก เอไอ โปรดักส์ 
จ ากดั

            12,840.00
 บริษัท บางกอก เอไอ โปรดักส์ 
จ ากดั

            12,840.00
ราคาต่ าสุด PF63070293 29/7/2563

92 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา เฝือก               55,200.00             55,200.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เซฟฟาดรักส์ จ ากดั             55,200.00  บริษัท เซฟฟาดรักส์ จ ากดั             55,200.00 ราคาต่ าสุด PF63070294 29/7/2563
93 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา เฝือก               75,000.00             75,000.00 เฉพาะเจาะจง  ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต

            75,000.00
 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วีอาร์ ซัพพอร์ต

            75,000.00
ราคาต่ าสุด PF63070295 29/7/2563

94 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา เฝือก               13,570.00             13,570.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไบโอคอททอน จ ากดั             13,570.00  บริษัท ไบโอคอททอน จ ากดั             13,570.00 ราคาต่ าสุด PF63070300 31/7/2563
95 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา สวนหัวใจ               13,650.00             13,650.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไทย เมด เทค จ ากดั             13,650.00  บริษัท ไทย เมด เทค จ ากดั             13,650.00 ราคาต่ าสุด Pพ63070055 1/7/2563
96 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา สวนหัวใจ               53,000.00             53,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 

จ ากดั
            53,000.00

 บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากดั

            53,000.00
ราคาต่ าสุด Pพ63070056 13/7/2563

97 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา สวนหัวใจ               90,000.00             90,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท แอ๏บบอต ลาบอแรตอรีส 
จ ากดั

            90,000.00
 บริษัท แอ๏บบอต ลาบอแรตอรีส 
จ ากดั

            90,000.00
ราคาต่ าสุด Pพ63070057 13/7/2563

98 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา สวนหัวใจ           2,356,000.00         3,680,000.00 E-Bidding  บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากดั         3,680,000.00  บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากดั         3,496,000.00 ราคาต่ าสุด Pพ63070058 14/7/2563
99 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา สวนหัวใจ             459,000.00         1,147,500.00 E-Bidding  บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟคิ 

(ประเทศไทย) จ ากดั
        1,147,500.00

 บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟคิ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

        1,147,500.00
ราคาต่ าสุด Pพ63070059 14/7/2563

100 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา สวนหัวใจ             368,000.00         1,380,000.00 E-Bidding  บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟคิ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

        1,380,000.00
 บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟคิ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

        1,380,000.00
ราคาต่ าสุด Pพ63070060 14/7/2563

101 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา สวนหัวใจ           2,760,000.00         3,398,000.00 E-Bidding  บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั         3,398,000.00  บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั         3,398,000.00 ราคาต่ าสุด Pพ63070061 17/7/2563
102 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา สวนหัวใจ               90,950.00             90,950.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอม็ พ ีเอน็ เมดิแคร์ จ ากดั

            90,950.00
 บริษัท เอม็ พ ีเอน็ เมดิแคร์ จ ากดั

            90,950.00
ราคาต่ าสุด Pพ63070062 22/7/2563

103 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา สวนหัวใจ               89,100.00             89,100.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟคิ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

            89,100.00
 บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟคิ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

            89,100.00
ราคาต่ าสุด Pพ63070063 22/7/2563

104 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา สวนหัวใจ               81,000.00             81,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากดั

            81,000.00
 บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย 
จ ากดั

            81,000.00
ราคาต่ าสุด Pพ63070064 22/7/2563

105 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา สวนหัวใจ               92,000.00             92,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท วีวํา เมดิกา๎ ประเทศไทย 
จ ากดั

            92,000.00
 บริษัท วีวํา เมดิกา๎ ประเทศไทย 
จ ากดั

            92,000.00
ราคาต่ าสุด Pพ63070065 29/7/2563

106 เวชภัณฑ์ที่มิใชํยา สวนหัวใจ             416,640.00           499,968.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เกท์ทิงเก ไทยแลนด์ จ ากดั
          499,968.00

 บริษัท เกท์ทิงเก ไทยแลนด์ จ ากดั
          499,968.00

ราคาต่ าสุด Pพ63070066 30/7/2563

107 วัสดุวิทยาศาสตร์                8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 8,560.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 8,560.00 ราคาต่ าสุด PK63070644 08/07/63

108 วัสดุวิทยาศาสตร์               97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 97,584.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 97,584.00 ราคาต่ าสุด PK63070645 08/07/63
109 วัสดุวิทยาศาสตร์     9,148,598,868.00 9,148,598,868.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 9,148,598,868.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 9,148,598,868.00 ราคาต่ าสุด PK63070646 08/07/63
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110 วัสดุวิทยาศาสตร์               90,745.00 90,745.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัส จ ากดั (มหาชน) 90,745.00 บ. เทคโนเมดิคัส จ ากดั (มหาชน) 90,745.00 ราคาต่ าสุด PK63070647 08/07/63
111 วัสดุวิทยาศาสตร์             967,428.00 967,428.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมด-วัน จ ากดั 967,428.00 บ. เมด-วัน จ ากดั 967,428.00 ราคาต่ าสุด PK63070648 08/07/63
112 วัสดุวิทยาศาสตร์               97,102.50 97,102.50 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) 

จ ากดั
97,102.50 บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) 

จ ากดั
97,102.50 ราคาต่ าสุด PK63070649 08/07/63

113 วัสดุวิทยาศาสตร์             421,800.00 421,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 421,800.00 หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 421,800.00 ราคาต่ าสุด PK63070650 08/07/63
114 วัสดุวิทยาศาสตร์               89,773.00 89,773.00 เฉพาะเจาะจง บ. 101 เมดิแคร์ จ ากดั 89,773.00 บ. 101 เมดิแคร์ จ ากดั 89,773.00 ราคาต่ าสุด PK63070651 08/07/63
115 วัสดุวิทยาศาสตร์               98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 98,868.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 98,868.00 ราคาต่ าสุด PK63070652 08/07/63

116 วัสดุวิทยาศาสตร์                4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บ. เดนติกา๎ จ ากดั 4,708.00 บ. เดนติกา๎ จ ากดั 4,708.00 ราคาต่ าสุด PK63070653 09/07/63
117 วัสดุวิทยาศาสตร์               96,357.50 96,357.50 เฉพาะเจาะจง บ. โนวํา เฮลธ์ค์ จ ากดั 96,357.50 บ. โนวํา เฮลธ์ค์ จ ากดั 96,357.50 ราคาต่ าสุด PK63070654 16/07/63
118 วัสดุวิทยาศาสตร์               92,683.40 92,683.40 เฉพาะเจาะจง บ. ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั 92,683.40 บ. ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั 92,683.40 ราคาต่ าสุด PK63070655 16/07/63
119 วัสดุวิทยาศาสตร์                7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 7,000.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 7,000.00 ราคาต่ าสุด PK63070656 16/07/63

120 วัสดุวิทยาศาสตร์               13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ จ ากดั 13,600.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ จ ากดั 13,600.00 ราคาต่ าสุด PK63070657 16/07/63
121 วัสดุวิทยาศาสตร์               89,238.00 89,238.00 เฉพาะเจาะจง บ. ควอลิฟาย กรุ๏ป จ ากดั 89,238.00 บ. ควอลิฟาย กรุ๏ป จ ากดั 89,238.00 ราคาต่ าสุด PK63070658 16/07/63
122 วัสดุวิทยาศาสตร์               79,830.00 79,830.00 เฉพาะเจาะจง บ. โนวํา เฮลธ์ค์ จ ากดั 79,830.00 บ. โนวํา เฮลธ์ค์ จ ากดั 79,830.00 ราคาต่ าสุด PK63070659 16/07/63
123 วัสดุวิทยาศาสตร์               64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 64,200.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 64,200.00 ราคาต่ าสุด PK63070660 16/07/63
124 วัสดุวิทยาศาสตร์                9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 9,450.00 หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 9,450.00 ราคาต่ าสุด PK63070661 16/07/63
125 วัสดุวิทยาศาสตร์                9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) 

จ ากดั
9,300.00 บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย ) 

จ ากดั
9,300.00 ราคาต่ าสุด PK63070662 16/07/63

126 วัสดุวิทยาศาสตร์               57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บ. โนวํา เฮลธ์ค์ จ ากดั 57,780.00 บ. โนวํา เฮลธ์ค์ จ ากดั 57,780.00 ราคาต่ าสุด PK63070663 16/07/63
127 วัสดุวิทยาศาสตร์               93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บ. กรุงเทพ อนิเตอร์ โปรดักส์ จ ากดั 93,090.00 บ. กรุงเทพ อนิเตอร์ โปรดักส์ จ ากดั 93,090.00 ราคาต่ าสุด PK63070664 16/07/63

128 วัสดุวิทยาศาสตร์               98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากดั

98,440.00 บ. ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากดั

98,440.00 ราคาต่ าสุด PK63070665 16/07/63

129 วัสดุวิทยาศาสตร์               99,440.00 99,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 99,440.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 99,440.00 ราคาต่ าสุด PK63070666 21/07/63
130 วัสดุวิทยาศาสตร์               99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิทอป จ ากดั 99,510.00 บ. เมดิทอป จ ากดั 99,510.00 ราคาต่ าสุด PK63070667 21/07/63
131 วัสดุวิทยาศาสตร์                1,797.00 1,797.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิโดเมด (ประเทศไทย) จ ากดั 1,797.00 บ.อนิโดเมด (ประเทศไทย) จ ากดั 1,797.00 ราคาต่ าสุด PK63070668 21/07/63
132 วัสดุวิทยาศาสตร์               87,510.80 87,510.80 เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ เมด จ ากดั 87,510.80 บ.พาวเวอร์ เมด จ ากดั 87,510.80 ราคาต่ าสุด PK63070669 21/07/63
133 วัสดุวิทยาศาสตร์               98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ เมด จ ากดั 98,868.00 บ.พาวเวอร์ เมด จ ากดั 98,868.00 ราคาต่ าสุด PK63070670 21/07/63
134 วัสดุวิทยาศาสตร์               92,876.00 92,876.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิโนวา จ ากดั 92,876.00 บ.เมดดิโนวา จ ากดั 92,876.00 ราคาต่ าสุด PK63070671 21/07/63
135 วัสดุวิทยาศาสตร์               98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ จ ากดั 98,440.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ จ ากดั 98,440.00 ราคาต่ าสุด PK63070672 21/07/63
136 วัสดุวิทยาศาสตร์               99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 99,510.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 99,510.00 ราคาต่ าสุด PK63070673 21/07/63
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137 วัสดุวิทยาศาสตร์               17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บ. COMMERCIAI SCIENCE CO 17,976.00 บ. COMMERCIAI SCIENCE CO 17,976.00 ราคาต่ าสุด PK63070674 21/07/63
138 วัสดุวิทยาศาสตร์               90,479.20 90,479.20 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 90,479.20 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 90,479.20 ราคาต่ าสุด PK63070675 21/07/63

139 วัสดุวิทยาศาสตร์               50,076.00 50,076.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 50,076.00  หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 50,076.00 ราคาต่ าสุด PK63070676 21/07/63
140 วัสดุวิทยาศาสตร์               57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากดั
57,780.00 บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากดั
57,780.00 ราคาต่ าสุด PK63070677 22/07/63

141 วัสดุวิทยาศาสตร์               80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 80,000.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 80,000.00 ราคาต่ าสุด PK63070678 22/07/63
142 วัสดุวิทยาศาสตร์               36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.กู๏ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 36,000.00 บ.กู๏ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 36,000.00 ราคาต่ าสุด PK63070679 22/07/63
143 วัสดุวิทยาศาสตร์                5,960.00 5,960.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดนติกา๎ จ ากดั 5,960.00 บ.เดนติกา๎ จ ากดั 5,960.00 ราคาต่ าสุด PK63070680 22/07/63
144 วัสดุวิทยาศาสตร์                5,100.00 5,100.00 e-bidding บ.โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั 5,100.00 บ.โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั 5,100.00 ราคาต่ าสุด PK63070681 22/07/63
145 วัสดุวิทยาศาสตร์               12,906.57 12,906.57 e-bidding บ.เมดดิโนวา จ ากดั 12,906.57 บ.เมดดิโนวา จ ากดั 12,906.57 ราคาต่ าสุด PK63070682 22/07/63
146 วัสดุวิทยาศาสตร์                3,740.00 3,740.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 3,740.00 บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 3,740.00 ราคาต่ าสุด PK63070683 29/07/63
147 วัสดุวิทยาศาสตร์               99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 99,510.00 หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 99,510.00 ราคาต่ าสุด PK63070684 29/07/63
148 วัสดุวิทยาศาสตร์               16,425.00 16,425.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 16,425.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 16,425.00 ราคาต่ าสุด PK63070685 29/07/63
149 วัสดุวิทยาศาสตร์               12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บ. 101 เมดิแคร์ จ ากดั 12,840.00 บ. 101 เมดิแคร์ จ ากดั 12,840.00 ราคาต่ าสุด PK63070686 29/07/63
150 วัสดุวิทยาศาสตร์               41,800.00 41,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.กู๏ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 41,800.00 บ.กู๏ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 41,800.00 ราคาต่ าสุด PK63070687 29/07/63
151 วัสดุวิทยาศาสตร์               23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 23,540.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 23,540.00 ราคาต่ าสุด PK63070688 29/07/63

152 วัสดุวิทยาศาสตร์                7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากดั 7,600.00 บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากดั 7,600.00 ราคาต่ าสุด PK63070689 29/07/63

153 น้ ายาตรวจหาไวรัส Infuenza 
ชนดิ A และ B แบบ Rapid test

            777,400.00           690,000.00 e-bidding บจก. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์
          690,000.00

บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
          690,000.00

ราคาต่ าสุด 142/2563 3/7/2563

154 วัสดุทางการแพทย์ OR               50,500.00             50,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั             50,500.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั             50,500.00  ราคาต่ าสุด PN63070921 1/7/2563
155 วัสดุทางการแพทย์ OR                5,350.00               5,350.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ไนนไ์พน์               5,350.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ไนนไ์พน์ 5,350.00  ราคาต่ าสุด PN63070922 1/7/2563
156 วัสดุทางการแพทย์ OR               25,850.00             25,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๏ป จ ากดั             25,850.00 บ.วีไอโอ กรุ๏ป จ ากดั 25,850.00  ราคาต่ าสุด PN63070923 1/7/2563
157 วัสดุทางการแพทย์ OR               34,700.00             34,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยูนเิทรด จ ากดั             34,700.00 บ.บางกอกยูนเิทรด จ ากดั 34,700.00  ราคาต่ าสุด PN63070924 1/7/2563
158 วัสดุทางการแพทย์ OR               97,500.00             97,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากดั             97,500.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากดั 97,500.00  ราคาต่ าสุด PN63070925 1/7/2563
159 วัสดุทางการแพทย์ OR               32,100.00             32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)

 จ ากดั
            32,100.00

บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ ากดั

32,100.00
 ราคาต่ าสุด PN63070926 1/7/2563

160 วัสดุทางการแพทย์ OR               69,000.00             69,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากดั             69,000.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากดั 69,000.00  ราคาต่ าสุด PN63070927 2/7/2563
161 วัสดุทางการแพทย์ OR               35,000.00             35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั             35,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 35,000.00  ราคาต่ าสุด PN63070928 2/7/2563
162 วัสดุทางการแพทย์ OR               72,500.00             72,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั             72,500.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 72,500.00  ราคาต่ าสุด PN63070929 2/7/2563
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163 วัสดุทางการแพทย์ OR               23,326.00             23,326.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีเมด เชอร์จิคอลซัพพลาย จ ากดั
            23,326.00

บ.วีเมด เชอร์จิคอลซัพพลาย จ ากดั
23,326.00

 ราคาต่ าสุด PN63070930 2/7/2563

164 วัสดุทางการแพทย์ OR               60,800.00             60,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนิกิซ์ เซอร์จิคัล อคิวิปเม๎นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

            60,800.00
บ.ฟนิกิซ์ เซอร์จิคัล อคิวิปเม๎นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

60,800.00
 ราคาต่ าสุด PN63070931 2/7/2563

165 วัสดุทางการแพทย์ OR               86,500.00             86,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั             86,500.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 86,500.00  ราคาต่ าสุด PN63070932 3/7/2563
166 วัสดุทางการแพทย์ OR               23,540.00             23,540.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั             23,540.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 23,540.00  ราคาต่ าสุด PN63070933 3/7/2563
167 วัสดุทางการแพทย์ OR               16,680.00             16,680.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากดั             16,680.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากดั 16,680.00  ราคาต่ าสุด PN63070934 3/7/2563
168 วัสดุทางการแพทย์ OR               35,500.00             35,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากดั             35,500.00 บ.เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากดั 35,500.00  ราคาต่ าสุด PN63070935 3/7/2563
169 วัสดุทางการแพทย์ OR               60,000.00             60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดโฟกสั จ ากดั             60,000.00 บ.เมดโฟกสั จ ากดั 60,000.00  ราคาต่ าสุด PN63070936 3/7/2563
170 วัสดุทางการแพทย์ OR               45,800.00             45,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั             45,800.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 45,800.00  ราคาต่ าสุด PN63070937 8/7/2563
171 วัสดุทางการแพทย์ OR               23,500.00             23,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอล็.ฮ้ัว จ ากดั             23,500.00 บ.บี.เอล็.ฮ้ัว จ ากดั 23,500.00  ราคาต่ าสุด PN63070938 8/7/2563
172 วัสดุทางการแพทย์ OR               85,500.00             85,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากดั             85,500.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากดั 85,500.00  ราคาต่ าสุด PN63070939 8/7/2563
173 วัสดุทางการแพทย์ OR                2,750.00               2,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๏อส จ ากดั               2,750.00 บ.ไทยก๏อส จ ากดั 2,750.00  ราคาต่ าสุด PN63070940 8/7/2563
174 วัสดุทางการแพทย์ OR             570,000.00           570,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จ ากดั           570,000.00 บ.ฟาโวริกา จ ากดั 570,000.00  ราคาต่ าสุด PN63070941 9/7/2563
175 วัสดุทางการแพทย์ OR               59,900.00             59,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั             59,900.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 59,900.00  ราคาต่ าสุด PN63070942 9/7/2563
176 วัสดุทางการแพทย์ OR               10,700.00             10,700.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ไนนไ์พน์             10,700.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ไนนไ์พน์ 10,700.00  ราคาต่ าสุด PN63070943 9/7/2563
177 วัสดุทางการแพทย์ OR               39,920.00             39,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากดั             39,920.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากดั 39,920.00  ราคาต่ าสุด PN63070944 9/7/2563
178 วัสดุทางการแพทย์ OR               80,850.00             80,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล เวิร์ล จ ากดั             80,850.00 บ.เมดิคอล เวิร์ล จ ากดั 80,850.00  ราคาต่ าสุด PN63070945 9/7/2563
179 วัสดุทางการแพทย์ OR               98,996.40             98,996.40 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
            98,996.40

บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

98,996.40
 ราคาต่ าสุด PN63070946 10/7/2563

180 วัสดุทางการแพทย์ OR               58,600.00             58,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั             58,600.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 58,600.00  ราคาต่ าสุด PN63070947 10/7/2563
181 วัสดุทางการแพทย์ OR               23,400.00             23,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากดั             23,400.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากดั 23,400.00  ราคาต่ าสุด PN63070948 10/7/2563
182 วัสดุทางการแพทย์ OR               60,000.00             60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากดั             60,000.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากดั 60,000.00  ราคาต่ าสุด PN63070949 13/7/2563
183 วัสดุทางการแพทย์ OR               31,250.00             31,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงเจริญเวชภัณฑ์ จ ากดั             31,250.00 บ.แสงเจริญเวชภัณฑ์ จ ากดั 31,250.00  ราคาต่ าสุด PN63070950 13/7/2563
184 วัสดุทางการแพทย์ OR               54,700.00             54,700.00 e-bidding บ.ซันเมดิเทค จ ากดั             54,700.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 54,700.00  ราคาต่ าสุด PN63070951 13/7/2563
185 วัสดุทางการแพทย์ OR               74,900.00             74,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)

 จ ากดั
            74,900.00

บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ ากดั

74,900.00
 ราคาต่ าสุด PN63070952 14/7/2563

186 วัสดุทางการแพทย์ OR               87,000.00             87,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอสีต์ จ ากดั             87,000.00 บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอสีต์ จ ากดั 87,000.00  ราคาต่ าสุด PN63070953 14/7/2563
187 วัสดุทางการแพทย์ OR               94,160.00             94,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
            94,160.00

บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

94,160.00
 ราคาต่ าสุด PN63070954 14/7/2563

188 วัสดุทางการแพทย์ OR               58,560.00             58,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.มาร์ธา กรุ๏ป จ ากดั             58,560.00 บ.มาร์ธา กรุ๏ป จ ากดั 58,560.00  ราคาต่ าสุด PN63070955 14/7/2563
189 วัสดุทางการแพทย์ OR               99,000.00             99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากดั

            99,000.00
บ.ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากดั

99,000.00
 ราคาต่ าสุด PN63070956 14/7/2563
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190 วัสดุทางการแพทย์ OR             369,150.00           369,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟคิ เฮลท์แคร์ จ ากดั           369,150.00 บ.แปซิฟคิ เฮลท์แคร์ จ ากดั 369,150.00  ราคาต่ าสุด PN63070957 15/7/2563
191 วัสดุทางการแพทย์ OR               90,522.00             90,522.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)

 จ ากดั
            90,522.00

บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ ากดั

90,522.00
 ราคาต่ าสุด PN63070958 15/7/2563

192 วัสดุทางการแพทย์ OR               92,800.00             92,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมปัส(ประเทศไทย) จ ากดั             92,800.00 บ.โอลิมปัส(ประเทศไทย) จ ากดั 92,800.00  ราคาต่ าสุด PN63070959 15/7/2563
193 วัสดุทางการแพทย์ OR               69,000.00             69,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอสีต์ จ ากดั             69,000.00 บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอสีต์ จ ากดั 69,000.00  ราคาต่ าสุด PN63070960 15/7/2563
194 วัสดุทางการแพทย์ OR               77,040.00             77,040.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

            77,040.00
บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

77,040.00
 ราคาต่ าสุด PN63070961 15/7/2563

195 วัสดุทางการแพทย์ OR               72,000.00             72,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พแีอนด์เจ เมด จ ากดั             72,000.00 บ.พแีอนด์เจ เมด จ ากดั 72,000.00  ราคาต่ าสุด PN63070962 16/7/2563
196 วัสดุทางการแพทย์ OR               91,830.00             91,830.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั             91,830.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 91,830.00  ราคาต่ าสุด PN63070963 16/7/2563
197 วัสดุทางการแพทย์ OR               25,830.00             25,830.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากดั             25,830.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากดั 25,830.00  ราคาต่ าสุด PN63070964 16/7/2563
198 วัสดุทางการแพทย์ OR               90,522.00             90,522.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)

 จ ากดั
            90,522.00

บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ ากดั

90,522.00
 ราคาต่ าสุด PN63070965 16/7/2563

199 วัสดุทางการแพทย์ OR               80,000.00             80,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอสีต์ จ ากดั             80,000.00 บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอสีต์ จ ากดั 80,000.00  ราคาต่ าสุด PN63070966 16/7/2563
200 วัสดุทางการแพทย์ OR               80,795.70             80,795.70 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

            80,795.70
บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

80,795.70
 ราคาต่ าสุด PN63070967 16/7/2563

201 วัสดุทางการแพทย์ OR                6,000.00               6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเพยีว ดีไวซ์ จ ากดั               6,000.00 บ.ไทยเพยีว ดีไวซ์ จ ากดั 6,000.00  ราคาต่ าสุด PN63070968 16/7/2563
202 วัสดุทางการแพทย์ OR               86,670.00             86,670.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)

 จ ากดั
            86,670.00

บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ ากดั

86,670.00
 ราคาต่ าสุด PN63070969 17/7/2563

203 วัสดุทางการแพทย์ OR               69,000.00             69,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอสีต์ จ ากดั             69,000.00 บ.ไทยเมดิคอลนอร์ทอสีต์ จ ากดั 69,000.00  ราคาต่ าสุด PN63070970 17/7/2563
204 วัสดุทางการแพทย์ OR               28,000.00             28,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโรรํา แอดวานซ์ จ ากดั             28,000.00 บ.ออโรรํา แอดวานซ์ จ ากดั 28,000.00  ราคาต่ าสุด PN63070971 17/7/2563
205 วัสดุทางการแพทย์ OR               29,500.00             29,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากดั             29,500.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากดั 29,500.00  ราคาต่ าสุด PN63070972 17/7/2563
206 วัสดุทางการแพทย์ OR             455,000.00           455,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอด็วาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอน็ซ์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั
          455,000.00

บ.เอด็วาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอน็ซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

455,000.00
 ราคาต่ าสุด PN63070973 20/7/2563

207 วัสดุทางการแพทย์ OR           1,521,500.00         1,521,500.00 e-bidding บ.ฟาโวริกา จ ากดั         1,521,500.00 บ.ฟาโวริกา จ ากดั 1,521,500.00  ราคาต่ าสุด PN63070974 20/7/2563
208 วัสดุทางการแพทย์ OR               88,676.25             88,676.25 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)

 จ ากดั
            88,676.25

บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ ากดั

88,676.25
 ราคาต่ าสุด PN63070975 20/7/2563

209 วัสดุทางการแพทย์ OR               28,248.00             28,248.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอด็วาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอน็ซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

            28,248.00
บ.เอด็วาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอน็ซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

28,248.00
 ราคาต่ าสุด PN63070976 20/7/2563

210 วัสดุทางการแพทย์ OR               91,000.00             91,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนเิทค เฮลท์แคร์ จ ากดั             91,000.00 บ.ยูนเิทค เฮลท์แคร์ จ ากดั 91,000.00  ราคาต่ าสุด PN63070977 20/7/2563
211 วัสดุทางการแพทย์ OR               36,000.00             36,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออร์โธ โปร จ ากดั             36,000.00 บ.ออร์โธ โปร จ ากดั 36,000.00  ราคาต่ าสุด PN63070978 21/7/2563
212 วัสดุทางการแพทย์ OR               96,560.00             96,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโอ เฮลท์ แอนด์ ดีไวซ์ จ ากดั             96,560.00 บ.ริโอ เฮลท์ แอนด์ ดีไวซ์ จ ากดั 96,560.00  ราคาต่ าสุด PN63070979 21/7/2563
213 วัสดุทางการแพทย์ OR               95,936.20             95,936.20 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)

 จ ากดั
            95,936.20

บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ ากดั

95,936.20
 ราคาต่ าสุด PN63070980 21/7/2563
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214 วัสดุทางการแพทย์ OR               31,740.00             31,740.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากดั             31,740.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากดั 31,740.00  ราคาต่ าสุด PN63070981 23/7/2563
215 วัสดุทางการแพทย์ OR               41,000.00             41,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

            41,000.00
บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

41,000.00
 ราคาต่ าสุด PN63070982 23/7/2563

216 วัสดุทางการแพทย์ OR               45,782.09             45,782.09 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ ากดั

            45,782.09
บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ ากดั

45,782.09
 ราคาต่ าสุด PN63070983 23/7/2563

217 วัสดุทางการแพทย์ OR                5,940.00               5,940.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๏อส จ ากดั               5,940.00 บ.ไทยก๏อส จ ากดั 5,940.00  ราคาต่ าสุด PN63070984 23/7/2563
218 วัสดุทางการแพทย์ OR               95,320.95             95,320.95 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

            95,320.95
บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

95,320.95
 ราคาต่ าสุด PN63070985 24/7/2563

219 วัสดุทางการแพทย์ OR               92,876.00             92,876.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ ากดั

            92,876.00
บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ ากดั

92,876.00
 ราคาต่ าสุด PN63070986 24/7/2563

220 วัสดุทางการแพทย์ OR               61,300.00             61,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั             61,300.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 61,300.00  ราคาต่ าสุด PN63070987 24/7/2563
221 วัสดุทางการแพทย์ OR             295,320.00           295,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟคิ เฮลท์แคร์ จ ากดั           295,320.00 บ.แปซิฟคิ เฮลท์แคร์ จ ากดั 295,320.00  ราคาต่ าสุด PN63070988 24/7/2563
222 วัสดุทางการแพทย์ OR               67,000.00             67,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

            67,000.00
บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

67,000.00
 ราคาต่ าสุด PN63070989 29/7/2563

223 วัสดุทางการแพทย์ OR               41,500.00             41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั             41,500.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 41,500.00  ราคาต่ าสุด PN63070990 29/7/2563
224 วัสดุทางการแพทย์ OR               20,000.00             20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

            20,000.00
242,368.00

20,000.00
 ราคาต่ าสุด PN63070991 30/7/2563

225 วัสดุทางการแพทย์ OR               54,000.00             54,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั             54,000.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 54,000.00  ราคาต่ าสุด PN63070992 30/7/2563
226 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
22,800.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
22,800.00 ราคาต่ าสุด PF63070273 9/7/2563

227 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 115,000.00 460,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอด็วาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอน็ซ์ 460,000.00 บริษัท เอด็วาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอน็ซ์ 460,000.00 ราคาต่ าสุด PF63070287 17/7/2563
228 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั 6,600.00 บริษัท ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั 6,600.00 ราคาต่ าสุด PF63070288 23/7/2563
229 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 43,840.00 43,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนเิมด จ ากดั 43,840.00 บริษัท ยูนเิมด จ ากดั 43,840.00 ราคาต่ าสุด PF63070289 23/7/2563
230 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จ ากดั 30,000.00 บริษัท เรียลเมด จ ากดั 30,000.00 ราคาต่ าสุด PF63070290 23/7/2563
231 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดโทรนคิ จ ากดั 30,495.00 บริษัท เมดโทรนคิ จ ากดั 30,495.00 ราคาต่ าสุด PF63070291 23/7/2563
232 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี             141,240.00 423,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
423,720.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
423,720.00 ราคาต่ าสุด PF63070301 31/7/2563

233 วัสดุทางการแพทย์ (ไตเทียม)               34,000.00             34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากดั             34,000.00 บริษัท เมดิทอป จ ากดั             34,000.00 ราคาต่ าสุด PF63070281 15/7/2563
234 วัสดุทางการแพทย์ (ไตเทียม)               21,400.00             21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนปโฟ ไนซ์ จ ากดั             21,400.00 บริษัท เนปโฟ ไนซ์ จ ากดั             21,400.00 ราคาต่ าสุด PF63070282 15/7/2563
235 วัสดุทางการแพทย์ (ไตเทียม)               99,726.76             99,726.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
            99,726.76 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
            99,726.76 ราคาต่ าสุด PF63070283 15/7/2563

236 วัสดุทางการแพทย์ (ไตเทียม)               12,400.00             12,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๏อส จ ากดั             12,400.00 บริษัท ไทยก๏อส จ ากดั             12,400.00 ราคาต่ าสุด PF63070284 15/7/2563
237 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           2,230,400.00 2,230,400.00 e-bidding บ.วี.เค เซอร์จิคอล 2,230,400.00 บ.วี.เค เซอร์จิคอล 2,230,400.00 ราคาต่ าสุด Pต63070127 01/07/63
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238 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)             571,380.00 571,380.00 e-bidding บ.แม็กซิม อนิเตอร์คอร์ปอเรชัน่ 571,380.00 บ.แม็กซิม อนิเตอร์คอร์ปอเรชัน่ 571,380.00 ราคาต่ าสุด Pต63070128 15/07/63
239 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ๎ 55,000.00 หจก.เซ่ียงไฮ๎ 55,000.00 ราคาต่ าสุด QB63070061 10072563
240 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               68,700.00 68,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ๎ 68,700.00 หจก.เซ่ียงไฮ๎ 68,700.00 ราคาต่ าสุด QB63070062 15072563
241 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)                6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด 6,400.00 บ.แอคคอร์ด 6,400.00 ราคาต่ าสุด QB63070063 15072563
242 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)                6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไดว์ เด็นตัล 6,400.00 บ.ไดว์ เด็นตัล 6,400.00 ราคาต่ าสุด QB63070064 15072563
243 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               18,339.80 18,339.80 เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนยีร์ 18,339.80 บ.เด็นทาเนยีร์ 18,339.80 ราคาต่ าสุด QB63070065 15072563
244 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               71,647.20 71,647.20 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี เด็นตัล แลป 71,647.20 บ.พ ีซี เด็นตัล แลป 71,647.20 ราคาต่ าสุด QB63070066 15072563
245 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               58,740.00 58,740.00 เฉพาะเจาะจง บ.สายน้ าทิพย์ 58,740.00 บ.สายน้ าทิพย์ 58,740.00 ราคาต่ าสุด QB63070067 15072563
246 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               32,886.45 32,886.45 เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนยีร์ 32,886.45 บ.เด็นทาเนยีร์ 32,886.45 ราคาต่ าสุด QB63070068 17072563
247 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               54,120.60 54,120.60 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี เด็นตัล แลป 54,120.60 บ.พ ีซี เด็นตัล แลป 54,120.60 ราคาต่ าสุด QB63070069 17072563
248 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               57,985.00 57,985.00 เฉพาะเจาะจง บ.สายน้ าทิพย์ 57,985.00 บ.สายน้ าทิพย์ 57,985.00 ราคาต่ าสุด QB63070070 17072563
249 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               61,750.00 61,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.สายน้ าทิพย์ 61,750.00 บ.สายน้ าทิพย์ 61,750.00 ราคาต่ าสุด QB63070071 20072563
250 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               52,569.10 52,569.10 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี เด็นตัล แลป 52,569.10 บ.พ ีซี เด็นตัล แลป 52,569.10 ราคาต่ าสุด QB63070072 20072563
251 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               10,614.40 10,614.40 เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนยีร์ 10,614.40 บ.เด็นทาเนยีร์ 10,614.40 ราคาต่ าสุด QB63070073 20072563
252 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)                3,092.30 3,092.30 เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนยีร์ 3,092.30 บ.เด็นทาเนยีร์ 3,092.30 ราคาต่ าสุด QB63070074 20072563
253 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)                5,307.20 5,307.20 เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนยีร์ 5,307.20 บ.เด็นทาเนยีร์ 5,307.20 ราคาต่ าสุด QB63070075 20072563
254 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               29,845.00 29,845.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไดว์ เด็นตัล 29,845.00 บ.ไดว์ เด็นตัล 29,845.00 ราคาต่ าสุด QB63070076 22072563
255 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอม็มีเนน๎ซ์ 11,400.00 หจก.เอม็มีเนน๎ซ์ 11,400.00 ราคาต่ าสุด QB63070077 22072563
256 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)                4,464.00 4,464.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไจโก๎ 4,464.00 บ.ไจโก๎ 4,464.00 ราคาต่ าสุด QB63070078 22072563
257 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)                4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.เด็น-เมท 4,250.00 บ.เด็น-เมท 4,250.00 ราคาต่ าสุด QB63070079 22072563
258 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               16,234.00 16,234.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์ เด็นทั่ล 16,234.00 บ.ไดรว์ เด็นทั่ล 16,234.00 ราคาต่ าสุด QB63070080 22072563
259 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)                1,875.00 1,875.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์ เด็นทั่ล 1,875.00 บ.ไดรว์ เด็นทั่ล 1,875.00 ราคาต่ าสุด QB63070081 22072563
260 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               37,050.00 37,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทันตสยาม 37,050.00 บ.ทันตสยาม 37,050.00 ราคาต่ าสุด QB63070082 22072563
261 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)                2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ชูมิตร 1967 2,900.00 ชูมิตร 1967 2,900.00 ราคาต่ าสุด QB63070083 22072563
262 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               42,480.00 42,480.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช 42,480.00 บ.เอส.ดี.ทันตเวช 42,480.00 ราคาต่ าสุด QB63070084 22072563
263 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               89,179.15 89,179.15 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 89,179.15 บ.ดีเคเอสเอช 89,179.15 ราคาต่ าสุด QB63070085 22072563
264 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               59,400.00 59,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช 59,400.00 บ.เอส.ดี.ทันตเวช 59,400.00 ราคาต่ าสุด QB63070086 23072563
265 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               50,359.81 50,359.81 เฉพาะเจาะจง บ.วี.อาร์ พเีด็นท์ 50,359.81 บ.วี.อาร์ พเีด็นท์ 50,359.81 ราคาต่ าสุด QB63070087 23072563
266 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               43,668.84 43,668.84 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 43,668.84 บ.ดีเคเอสเอช 43,668.84 ราคาต่ าสุด QB63070088 23072563
267 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               39,500.00 39,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 39,500.00 บ.ดีเคเอสเอช 39,500.00 ราคาต่ าสุด QB63070089 23072563
268 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               32,998.80 32,998.80 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 32,998.80 บ.ดีเคเอสเอช 32,998.80 ราคาต่ าสุด QB63070090 24072563
269 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)               14,883.70 14,883.70 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี เด็นตัล 14,883.70 บ.พ ีซี เด็นตัล 14,883.70 ราคาต่ าสุด QB63070091 24072563
270 วัสดุการแพทย์ (นติิเวช)                5,912.00               5,912.00  เฉพาะเจาะจง บ.โซลําแล็บ 5,912.00 บ.โซลําแล็บ 5,912.00 ราคาต่ าสุด Pน6307009 21/07/63
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271 วัสดุการแพทย์ (นติิเวช)                5,912.00               5,912.00  เฉพาะเจาะจง บ.โซลําแล็บ 5,912.00 บ.โซลําแล็บ 5,912.00 ราคาต่ าสุด Pน6307010 21/07/63
272 วัสดุการแพทย์ (รังสีวินจิฉัย)               41,986.80             41,986.80  เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 41,986.80 บ.ดีเคเอสเอช 41,986.80 ราคาต่ าสุด PU63070010 21072563
273 วัสดุการแพทย์ (รังสีวินจิฉัย)               25,500.00             25,500.00  เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 25,500.00 บ.ดีเคเอสเอช 25,500.00 ราคาต่ าสุด PU63070011 21072563
274 วัสดุส านกังาน               20,800.00             20,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตมี             20,800.00 บ.โตมี             20,800.00 ราคาต่ าสุด P06307228 8/07/2563
275 วัสดุส านกังาน               19,000.00             19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ เอส กอ๎ปปี้             19,000.00 ร๎าน เอ เอส กอ๎ปปี้             19,000.00 ราคาต่ าสุด P06307229 8/07/2563
276 วัสดุส านกังาน                7,800.00               7,800.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านศรีนคร               7,800.00 ร๎านศรีนคร               7,800.00 ราคาต่ าสุด P06307230 8/07/2563
277 วัสดุส านกังาน               58,869.40             58,869.40 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกจิ             58,869.40 ร๎านถาวรกจิ             58,869.40 ราคาต่ าสุด P06307231 8/07/2563
278 วัสดุส านกังาน               47,000.00             47,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมารท คอม ฯ             47,000.00 บ.สมารท คอม ฯ             47,000.00 ราคาต่ าสุด Po6307236 17/07/2563
279 วัสดุส านกังาน                1,000.00               1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเฟริส               1,000.00 หจก.บีเฟริส               1,000.00 ราคาต่ าสุด Po6307237 17/07/2563
280 วัสดุส านกังาน               31,750.00             31,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตมี             31,750.00 บ.โตมี             31,750.00 ราคาต่ าสุด Po6307240 21/07/2563
281 วัสดุส านกังาน               68,600.00             68,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.โม เดอร์น             68,600.00 บ.โม เดอร์น             68,600.00 ราคาต่ าสุด Po6307241 21/07/2563
282 วัสดุส านกังาน               88,000.00             88,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตมี             88,000.00 บ.โตมี             88,000.00 ราคาต่ าสุด Po6307242 23/07/2563
283 วัสดุส านกังาน               69,294.00             69,294.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกจิ             69,294.00 ร๎านถาวรกจิ             69,294.00 ราคาต่ าสุด Po6307243 23/07/2563
284 วัสดุส านกังาน               20,865.00             20,865.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ เอส กอ๎ปปี้             20,865.00 ร๎าน เอ เอส กอ๎ปปี้             20,865.00 ราคาต่ าสุด Po6307244 23/07/2563
285 วัสดุงานบ๎านงานครัว                1,440.00               1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแต๎เฮํงฮง               1,440.00 ร๎านแต๎เฮํงฮง               1,440.00 ราคาต่ าสุด P36307212 8/07/2563
286 วัสดุงานบ๎านงานครัว               28,910.00             28,910.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปณิชา             28,910.00 ร๎านปณิชา             28,910.00 ราคาต่ าสุด P36307213 8/07/2563
287 วัสดุงานบ๎านงานครัว               14,625.00             14,625.00 เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค             14,625.00 บ.แบล็ค แบค แพค             14,625.00 ราคาต่ าสุด P36307214 8/07/2563
288 วัสดุงานบ๎านงานครัว               78,500.00             78,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.พงษ์ ไพบูลย์             78,500.00 บ.พงษ์ ไพบูลย์             78,500.00 ราคาต่ าสุด P36307215 8/07/2563
289 วัสดุงานบ๎านงานครัว               39,896.00             39,896.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเฮง เฮง เฮง             39,896.00 ร๎านเฮง เฮง เฮง             39,896.00 ราคาต่ าสุด P36307222 14/07/2563
290 วัสดุงานบ๎านงานครัว             350,569.00           350,569.00 เฉพาะเจาะจง บ.รัตนา แอพ็แพเร็ล แคร์           350,569.00 บ.รัตนา แอพ็แพเร็ล แคร์           350,569.00 ราคาต่ าสุด 42/2563 20/07/2563
291 วัสดุงานบ๎านงานครัว               37,000.00             37,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปณิชา             37,000.00 ร๎านปณิชา             37,000.00 ราคาต่ าสุด P307228 21/07/2563
292 วัสดุงานบ๎านงานครัว               87,284.00             87,284.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเฮง เฮง เฮง             87,284.00 ร๎านเฮง เฮง เฮง             87,284.00 ราคาต่ าสุด P307229 21/07/2563
293 วัสดุงานบ๎านงานครัว               97,875.00             97,875.00 เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค             97,875.00 บ.แบล็ค แบค แพค             97,875.00 ราคาต่ าสุด P307230 21/07/2563
294 วัสดุงานบ๎านงานครัว               90,240.00             90,240.00 เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค             90,240.00 บ.แบล็ค แบค แพค             90,240.00 ราคาต่ าสุด P307231 21/07/2563
295 วัสดุงานบ๎านงานครัว               59,748.00             59,748.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธนวัลเปเปอร์             59,748.00 บ.ธนวัลเปเปอร์             59,748.00 ราคาต่ าสุด P307232 21/07/2563
296 วัสดุงานบ๎านงานครัว                4,750.80               4,750.80 เฉพาะเจาะจง ร๎านทวีวัฒน์               4,750.80 ร๎านทวีวัฒน์               4,750.80 ราคาต่ าสุด P307234 23/07/2563
297 วัสดุงานบ๎านงานครัว               94,200.00             94,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.พงษ์ ไพบูลย์             94,200.00 บ.พงษ์ ไพบูลย์             94,200.00 ราคาต่ าสุด P307235 23/07/2563
298 วัสดุงานบ๎านงานครัว               20,000.00             20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สกายเมดไลน์             20,000.00 บ.สกายเมดไลน์             20,000.00 ราคาต่ าสุด P307236 23/07/2563
299 วัสดุงานบ๎านงานครัว               25,400.00             25,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ ซี ซัพพลาย             25,400.00 บ.เอน็ ซี ซัพพลาย             25,400.00 ราคาต่ าสุด P307237 23/07/2563
300 วัสดุงานบ๎านงานครัว               49,560.00             49,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ ไอ เอน็             49,560.00 บ.เอน็ ไอ เอน็             49,560.00 ราคาต่ าสุด P307238 23/07/2563
301 ผัก ผลไม๎ GAP             240,901.20           240,901.20 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกจิ บัวบุญเลิศ           240,901.20 นายณัฐกจิ บัวบุญเลิศ           240,901.20 ราคาต่ าสุด 139/2563 ๓๐ มิ.ย. ๖๓
302 อาหารทางการแพทย์               97,455.60             97,455.60 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา             97,455.60 บ.ซิลลิค ฟาร์มา             97,455.60 ราคาต่ าสุด Pด63070052 13/07/2563
303 อาหารทางการแพทย์               94,160.00             94,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.DKSH             94,160.00 บ.DKSH             94,160.00 ราคาต่ าสุด Pด63070054 23/07/2563
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304 อาหารทางการแพทย์               97,455.60             97,455.60 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา             97,455.60 บ.ซิลลิค ฟาร์มา             97,455.60 ราคาต่ าสุด Pด63070053 23/07/2563
305 วัสดุกอํสร๎าง                   32,850                 32,850 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกอํสร๎าง                 32,850 ร๎านปิยพรกอํสร๎าง                 32,850 ราคาต่ าสุด PA63070152 1/07/2563
306 วัสดุกอํสร๎าง                    9,522                   9,522 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี                   9,522 ต.พฒันาการราชบุรี                   9,522 ราคาต่ าสุด PA63070153 1/07/2563
307 วัสดุกอํสร๎าง                   18,919                 18,919 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกอํสร๎าง                 18,919 ร๎านปิยพรกอํสร๎าง                 18,919 ราคาต่ าสุด PA63070154 8/07/2563
308 วัสดุกอํสร๎าง                   25,000                 25,000 เฉพาะเจาะจง ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จ ากดั                 25,000 ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จ ากดั                 25,000 ราคาต่ าสุด PA63070155 8/07/2563
309 วัสดุกอํสร๎าง                   16,800                 16,800 เฉพาะเจาะจง ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จ ากดั                 16,800 ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จ ากดั                 16,800 ราคาต่ าสุด PA63070156 8/07/2563
310 วัสดุกอํสร๎าง                   21,195                 21,195 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกอํสร๎าง                 21,195 ร๎านปิยพรกอํสร๎าง                 21,195 ราคาต่ าสุด PA63070157 20/072563
311 วัสดุกอํสร๎าง               10,615.47             10,615.47 เฉพาะเจาะจง นวิราชบุรีสากลค๎าไม๎             10,615.47 นวิราชบุรีสากลค๎าไม๎             10,615.47 ราคาต่ าสุด PA63070158 20/072563
312 วัสดุกอํสร๎าง                   37,180                 37,180 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่                 37,180 หลักเพชรคอนสตรัคชัน่                 37,180 ราคาต่ าสุด PA63070159 20/072563
313 วัสดุกอํสร๎าง                   15,138                 15,138 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี                 15,138 ต.พฒันาการราชบุรี                 15,138 ราคาต่ าสุด PA63070160 20/072563
314 วัสดุกอํสร๎าง                   88,940                 88,940 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่                 88,940 หลักเพชรคอนสตรัคชัน่                 88,940 ราคาต่ าสุด PA63070161 20/072563
315 วัสดุกอํสร๎าง                   21,600                 21,600 เฉพาะเจาะจง กนุทีกระเบื้องและสุขภัณฑ์                 21,600 กนุทีกระเบื้องและสุขภัณฑ์                 21,600 ราคาต่ าสุด PA63070162 20/072563
316 วัสดุกอํสร๎าง                   42,020                 42,020 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่                 42,020 หลักเพชรคอนสตรัคชัน่                 42,020 ราคาต่ าสุด PA63070163 22/7/2563
317 วัสดุกอํสร๎าง                       980                     980 เฉพาะเจาะจง กนุทีกระเบื้องและสุขภัณฑ์                     980 กนุทีกระเบื้องและสุขภัณฑ์                     980 ราคาต่ าสุด PA63070164 22/7/2563
318 วัสดุกอํสร๎าง                    2,400                   2,400 เฉพาะเจาะจง กนุทีกระเบื้องและสุขภัณฑ์                   2,400 กนุทีกระเบื้องและสุขภัณฑ์                   2,400 ราคาต่ าสุด PA63070165 22/7/2563
319 วัสดุกอํสร๎าง                   36,240                 36,240 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่                 36,240 หลักเพชรคอนสตรัคชัน่                 36,240 ราคาต่ าสุด PA63070166 22/7/2563
320 วัสดุกอํสร๎าง                   23,914                 23,914 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกอํสร๎าง                 23,914 ร๎านปิยพรกอํสร๎าง                 23,914 ราคาต่ าสุด PA63070167 29/7/2563
321 วัสดุกอํสร๎าง                   71,605                 71,605 เฉพาะเจาะจง หลักเพชรคอนสตรัคชัน่                 71,605 หลักเพชรคอนสตรัคชัน่                 71,605 ราคาต่ าสุด PA63070168 29/7/2563
322 วัสดุไฟฟา้                    1,070                   1,070 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์                   1,070 ทวีวัฒน์                   1,070 ราคาต่ าสุด P963070121 1/07/2563
323 วัสดุไฟฟา้                   62,400                 62,400 เฉพาะเจาะจง ทีทีเอสพ ีเทรดด้ิงจ ากดั                 62,400 ทีทีเอสพ ีเทรดด้ิงจ ากดั                 62,400 ราคาต่ าสุด P963070122 1/07/2563
324 วัสดุไฟฟา้                   19,150                 19,150 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวิส                 19,150 กฤษณะเซอวิส                 19,150 ราคาต่ าสุด P963070123 1/07/2563
325 วัสดุไฟฟา้                9,081.09               9,081.09 เฉพาะเจาะจง ควอลิต้ี กรุ๏ป จ ากดั               9,081.09 ควอลิต้ี กรุ๏ป จ ากดั               9,081.09 ราคาต่ าสุด P963070124 8/07/2563
326 วัสดุไฟฟา้                   25,411                 25,411 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกอํสร๎าง                 25,411 ร๎านปิยพรกอํสร๎าง                 25,411 ราคาต่ าสุด P963070125 8/07/2563
327 วัสดุไฟฟา้                    7,600                   7,600 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวิส                   7,600 กฤษณะเซอวิส                   7,600 ราคาต่ าสุด P963070126 8/07/2563
328 วัสดุไฟฟา้                    4,280                   4,280 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์                   4,280 ทวีวัฒน์                   4,280 ราคาต่ าสุด P963070127 20/07/2563
329 วัสดุไฟฟา้                1,503.35               1,503.35 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์               1,503.35 ทวีวัฒน์               1,503.35 ราคาต่ าสุด P963070128 20/07/2563
330 วัสดุไฟฟา้                   12,082                 12,082 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกอํสร๎าง                 12,082 ร๎านปิยพรกอํสร๎าง                 12,082 ราคาต่ าสุด P963070129 20/07/2563
331 วัสดุไฟฟา้                   54,303                 54,303 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกอํสร๎าง                 54,303 ร๎านปิยพรกอํสร๎าง                 54,303 ราคาต่ าสุด P963070131 20/07/2563
332 วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอล่ืน               90,000.00             90,000.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ซี.เค ปิโตรเลียม             90,000.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ซี.เค ปิโตรเลียม             90,000.00 ราคาต่ าสุด PB630700046 09/07/63

333 วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอล่ืน               90,000.00             90,000.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ซี.เค ปิโตรเลียม             90,000.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ซี.เค ปิโตรเลียม             90,000.00 ราคาต่ าสุด PB630700047 03/07/63
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334 วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอล่ืน               90,000.00                 800.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ซี.เค ปิโตรเลียม                 800.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ซี.เค ปิโตรเลียม                 800.00 ราคาต่ าสุด PB630700048 22/07/63

335 วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอล่ืน               35,000.00             35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ทรงชายเคหะภัณฑ์ (แก๏ส)             35,000.00 ร๎าน ทรงชายเคหะภัณฑ์ (แก๏ส)             35,000.00 ราคาต่ าสุด PB630700049 23/07/63
336 วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอล่ืน                3,750.00               3,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย               3,750.00 หจก.พลับพลาชัย               3,750.00 ราคาต่ าสุด PB63070041 13/07/63
337 วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอล่ืน                2,100.00               2,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย               2,100.00 หจก.พลับพลาชัย               2,100.00 ราคาต่ าสุด PB63070042 08/07/63
338 วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอล่ืน               20,000.00             20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย             20,000.00 หจก.พลับพลาชัย             20,000.00 ราคาต่ าสุด PB6307010 15/07/63
339 วัสดุโครงการ               10,400.00             10,400.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ถาวรกจิ2             10,400.00 ร๎าน ถาวรกจิ3             10,400.00 ราคาต่ าสุด PY63070297 02/07/63
340 วัสดุโครงการ               12,500.00             12,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนฤมล เทศเจริญ             12,500.00 นางนฤมล เทศเจริญ             12,500.00 ราคาต่ าสุด PY63070304 08/07/63
341 วัสดุโครงการ               35,000.00             35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อกัษรศีล             35,000.00 หจก.อกัษรศีล             35,000.00 ราคาต่ าสุด PY63070318 23/07/63
342 วัสดุโครงการ                   500.00                 500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ถาวรกจิ2                 500.00 ร๎าน ถาวรกจิ3                 500.00 ราคาต่ าสุด PY63070322 24/07/63
343 ครุภัณฑ์การแพทย์           1,600,000.00         1,600,000.00 e-bidding บจก. เทคเอช         1,159,600.00 บจก. เทคเอช         1,159,600.00 ราคาต่ าสุด 144/2563 10/07/2563
344 ครุภัณฑ์การแพทย์             120,000.00           120,000.00 e-bidding หจก. สยามอนิเตอร์ เมดิคอล           102,800.00 หจก. สยามอนิเตอร์ เมดิคอล           102,800.00 ราคาต่ าสุด 145/2563 10/07/2563
345 ครุภัณฑ์การแพทย์             650,000.00           650,000.00 e-bidding บจก. ฟาร์ ทริลเลียน           645,000.00 บจก. ฟาร์ ทริลเลียน           645,000.00 ราคาต่ าสุด 146/2563 10/07/2563
346 ครุภัณฑ์การแพทย์             160,000.00           160,000.00 e-bidding บจก. อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์           138,000.00 บจก. อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์           138,000.00 ราคาต่ าสุด 147/2563 10/07/2563
347 ครุภัณฑ์การแพทย์               75,000.00             75,000.00 e-bidding บจก. ไบโอเมดิคอล อนิจิเนยีร่ิง             62,100.00 บจก. ไบโอเมดิคอล อนิจิเนยีร่ิง             62,100.00 ราคาต่ าสุด 148/2563 10/07/2563
348 ครุภัณฑ์การแพทย์           6,695,000.00         6,695,000.00 e-bidding บจก. อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์         6,013,000.00 บจก. อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์         6,013,000.00 ราคาต่ าสุด 149/2563 13/07/2563
349 ป้ายไวนลิ                2,160.00               2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ เอส ก๏อปปี้เซ็นเตอร์               2,160.00 ร๎าน เอ เอส ก๏อปปี้เซ็นเตอร์ 2,160.00 ราคาต่ าสุด P263071666 17/7/2563
350 ตรายาง                3,860.00               3,860.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอาษร               3,860.00 ร๎านฮาษร               3,860.00 ราคาต่ าสุด P263071668 17/7/2563
351 ตรายาง                4,780.00               4,780.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอาษร               4,780.00 ร๎านอาษร               4,780.00 ราคาต่ าสุด P263071570 3/7/2563
352 ตรายาง                1,840.00               1,840.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอาษร               1,840.00 ร๎านอาษร               1,840.00 ราคาต่ าสุด P263071682 21/7/2563
353 ติดต้ังผ๎ามําน               19,260.00             19,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มํานดี บ๎านสวย             19,260.00 หจก.มํานดี บ๎านสวย             19,260.00 ราคาต่ าสุด P263081761 13/8/2563
354 จ๎างส ารวจตึก+เขียนแบบ               50,000.00             50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภโชค วินยัจรูญ             50,000.00 นายศุภโชค วินยัจรูญ             50,000.00 ราคาต่ าสุด P263081793 17/8/2563
355 ตรายาง                2,130.00               2,130.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอาษร               2,130.00 ร๎านอาษร               2,130.00 ราคาต่ าสุด P263081811 24/8/2563
356 ตรายาง                3,980.00               3,980.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอาษร               3,980.00 ร๎านอาษร               3,980.00 ราคาต่ าสุด P263081812 24/8/2563
357 ป้ายโปสเตอร์พร๎อม ROLL UP                1,990.00               1,990.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอกัษรศีล               1,990.00 ร๎านอกัษรศีล               1,990.00 ราคาต่ าสุด P263081813 24/8/2563
358 ตรายาง                   330.00                 330.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอาษร                 330.00 ร๎านอาษร                 330.00 ราคาต่ าสุด P263081851 31/8/2563
359 ตรายาง                   180.00                 180.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอาษร                 180.00 ร๎านอาษร                 180.00 ราคาต่ าสุด P263081852 31/8/2563
360 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั่วไป                1,284.00               1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัศพรซัพพลายและ

อเิลคทรอนกิส์ จ ากดั
              1,284.00 บริษัท ทัศพรซัพพลายและ

อเิลคทรอนกิส์ จ ากดั
              1,284.00 ราคาต่ าสุด Pฏ63071601 10/07/2563

361 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั่วไป               11,000.00             11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกา๎กมุภา จ ากดั             11,000.00 บริษัท เกา๎กมุภา จ ากดั             11,000.00 ราคาต่ าสุด Pฏ63071621 13/7/2563
362 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั่วไป               45,956.50             45,956.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท นวัิฒนม์อเตอร์ (2003) 

จ ากดั
            45,956.50 บริษัท นวัิฒนม์อเตอร์ (2003) 

จ ากดั
            45,956.50 ราคาต่ าสุด Pฏ63071622 13/7/2563

363 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั่วไป               52,300.00             52,300.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส             52,300.00 ร๎านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส             52,300.00 ราคาต่ าสุด Pป63071623 13/7/2563
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364 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั่วไป               84,958.00             84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัศพรซัพพลายและ
อเิลคทรอนกิส์ จ ากดั

            84,958.00 บริษัท ทัศพรซัพพลายและ
อเิลคทรอนกิส์ จ ากดั

            84,958.00 ราคาต่ าสุด Pป63071624 13/7/2563

365 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั่วไป               73,455.50             73,455.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัศพรซัพพลายและ
อเิลคทรอนกิส์ จ ากดั

            73,455.50 บริษัท ทัศพรซัพพลายและ
อเิลคทรอนกิส์ จ ากดั

            73,455.50 ราคาต่ าสุด Pป63071649 15/7/2563

366 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั่วไป               44,469.20             44,469.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัศพรซัพพลายและ
อเิลคทรอนกิส์ จ ากดั

            44,469.20 บริษัท ทัศพรซัพพลายและ
อเิลคทรอนกิส์ จ ากดั

            44,469.20 ราคาต่ าสุด Pป63071681 20/7/2563

367 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั่วไป                8,000.00               8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพาสซอฟท์ จ ากดั               8,000.00 บริษัท คอมพาสซอฟท์ จ ากดั               8,000.00 ราคาต่ าสุด Pฏ63071713 30/7/2563
368 จ๎างซํอมรถยนต์                5,543.14               5,543.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต๎าธีรชัยราชบุรี ผ๎ู

จ าหนาํยโตโยต๎า จ ากดั
              5,543.14 บริษัท โตโยต๎าธีรชัยราชบุรี ผ๎ู

จ าหนาํยโตโยต๎า จ ากดั
              5,543.14 ราคาต่ าสุด Pผ63071587 8/7/2563

369 จ๎างซํอมรถยนต์                7,444.10               7,444.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต๎าธีรชัยราชบุรี ผ๎ู
จ าหนาํยโตโยต๎า จ ากดั

              7,444.10 บริษัท โตโยต๎าธีรชัยราชบุรี ผ๎ู
จ าหนาํยโตโยต๎า จ ากดั

              7,444.10 ราคาต่ าสุด Pผ63071588 8/7/2563

370 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั่วไป               76,858.10             76,858.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสันคอนโทรล จ ากดั             76,858.10 บริษัท จอห์นสันคอนโทรล จ ากดั             76,858.10 ราคาต่ าสุด Pฏ63071714 30/7/2563
371 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั่วไป               30,837.40             30,837.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัศพรซัพพลายและ

อเิลคทรอนกิส์ จ ากดั
            30,837.40 บริษัท ทัศพรซัพพลายและ

อเิลคทรอนกิส์ จ ากดั
            30,837.40 ราคาต่ าสุด Pฏ63071717 30/7/2563

372 จ๎างเหมาบริการ               19,153.00             19,153.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ทวีทรัพย์ แอร์             19,153.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ทวีทรัพย์ แอร์             19,153.00 ราคาต่ าสุด P263071617 13/7/2563
373 จ๎างเหมาบริการ               25,400.00             25,400.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส             25,400.00 ร๎านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส             25,400.00 ราคาต่ าสุด P263071618 13/7/2563
374 จ๎างเหมาบริการ               42,000.00             42,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกฤษณะ เซอร์วิส โดยนาย

บรรพต เปียปะโมง
            42,000.00 ร๎านกฤษณะ เซอร์วิส โดยนาย

บรรพต เปียปะโมง
            42,000.00 ราคาต่ าสุด P263071619 13/7/2563

375 จ๎างเหมาบริการ               50,183.00             50,183.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัศพรซัพพลายและ
อเิลคทรอนกิส์ จ ากดั

            50,183.00 บริษัท ทัศพรซัพพลายและ
อเิลคทรอนกิส์ จ ากดั

            50,183.00 ราคาต่ าสุด P263071620 13/7/2563

376 จ๎างเหมาบริการ               10,000.00             10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส             10,000.00 ร๎านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส             10,000.00 ราคาต่ าสุด P263071697 29/7/2563
377 จ๎างเหมาบริการ                6,420.00               6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัศพรซัพพลายและ

อเิลคทรอนกิส์ จ ากดั
              6,420.00 บริษัท ทัศพรซัพพลายและ

อเิลคทรอนกิส์ จ ากดั
              6,420.00 ราคาต่ าสุด P263071698 29/7/2563

378 จ๎างเหมาบริการ               28,000.00             28,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส             28,000.00 ร๎านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส             28,000.00 ราคาต่ าสุด P263071715 30/7/2563
379 จ๎างเหมาบริการ               20,900.00             20,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกฤษณะ เซอร์วิส โดยนาย

บรรพต เปียปะโมง
            20,900.00 ร๎านกฤษณะ เซอร์วิส โดยนาย

บรรพต เปียปะโมง
            20,900.00 ราคาต่ าสุด P263071716 30/7/2563

380 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 80,000.00              80,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.ยูนแิทค 80,000.00            บ.ยูนแิทค 80,000.00            ราคาต่ าสุด P$63070135 17/07/2563
381 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 57,000.00              57,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.ฟวิเจอร์ 57,000.00            บ.ฟวิเจอร์ 57,000.00            ราคาต่ าสุด P$63070136 17/07/2563
382 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 23,807.50              23,807.50            เฉพาะเจาะจง บ.เอสโค 23,807.50            บ.เอสโค 23,807.50            ราคาต่ าสุด P$63070137 22/07/2563
383 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 92,500.00              92,500.00            เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 92,500.00            บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 92,500.00            ราคาต่ าสุด P$63070138 22/07/2563
384 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 16,585.00              16,585.00            เฉพาะเจาะจง บ.เมกกะฟลิ 16,585.00            บ.เมกกะฟลิ 16,585.00            ราคาต่ าสุด P$63070139 22/07/2563
385 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 27,550.00              27,550.00            เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา 27,550.00            บ.ซิลลิค ฟาร์มา 27,550.00            ราคาต่ าสุด P$63070140 22/07/2563
386 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 14,560.00              14,560.00            เฉพาะเจาะจง บ.โปรเวนชัน่ ทีม 14,560.00            บ.โปรเวนชัน่ ทีม 14,560.00            ราคาต่ าสุด P$63070141 22/07/2563
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387 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,070.00               1,070.00              เฉพาะเจาะจง บ.วอเทค 1,070.00              บ.วอเทค 1,070.00              ราคาต่ าสุด P$63070142 24/07/2563
388 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 19,000.00              19,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.เทดคอลอนิเทนซีฟ 19,000.00            บ.เทดคอลอนิเทนซีฟ 19,000.00            ราคาต่ าสุด P$63070143 24/07/2563
389 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 5,000.00               5,000.00              เฉพาะเจาะจง บ.ซายน ์เอน็จิเนยีร่ิง 5,000.00              บ.ซายน ์เอน็จิเนยีร่ิง 5,000.00              ราคาต่ าสุด P$63070144 24/07/2563
390 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 5,992.00               5,992.00              เฉพาะเจาะจง บ.เอม็แคร์ เอน็จิเนยีร่ิง 5,992.00              บ.เอม็แคร์ เอน็จิเนยีร่ิง 5,992.00              ราคาต่ าสุด P$63070145 24/07/2563
391 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 42,000.00              42,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนอาร์ 42,000.00            หจก.ทีแอนอาร์ 42,000.00            ราคาต่ าสุด P$63070146 24/07/2563
392 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 21,400.00              21,400.00            เฉพาะเจาะจง รังสิภัณฑ์ 21,400.00            รังสิภัณฑ์ 21,400.00            ราคาต่ าสุด P$63070147 24/07/2563
393 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 14,840.80              14,840.80            เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเมนแทนแนนส์ 14,840.80            บ.ไบโอเมนแทนแนนส์ 14,840.80            ราคาต่ าสุด P$63070148 24/07/2563
394 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 23,540.00              23,540.00            เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ เทคโนโลยี 23,540.00            บ.แอดวานซ์ เทคโนโลยี 23,540.00            ราคาต่ าสุด P$63070149 24/07/2563
395 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 86,000.00              86,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 86,000.00            บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 86,000.00            ราคาต่ าสุด P$63070150 24/07/2563
396 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 28,000.00              28,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.โปรแคร์ เมดิคอล 28,000.00            บ.โปรแคร์ เมดิคอล 28,000.00            ราคาต่ าสุด P$63070151 24/07/2563
397 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,500.00               1,500.00              เฉพาะเจาะจง บ.ออริเคียว 1,500.00              บ.ออริเคียว 1,500.00              ราคาต่ าสุด P$63070152 31/7/2563
398 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 365,940.00            365,940.00          เฉพาะเจาะจง บ.ฟลิิป ประเทศไทย จ ากดั 365,940.00          บ.ฟลิิป ประเทศไทย จ ากดั 365,940.00          ราคาต่ าสุด 87/2563 8/7/2563
399 วัสดุทางการแพทย์เพื่อซํอม 2,500.00               2,500.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านพนิจิยนต์ 2,500.00              ร๎านพนิจิยนต์ 2,500.00              ราคาต่ าสุด Pธ63070094 13/07/2563
400 วัสดุทางการแพทย์เพื่อซํอม 53,580.00              53,580.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ พ ีพี 53,580.00            หจก.อาร์ พ ีพี 53,580.00            ราคาต่ าสุด Pธ63070095 13/07/2563
401 วัสดุทางการแพทย์เพื่อซํอม 60,000.00              60,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.เกทเวย์ เฮลแคร์ 60,000.00            บ.เกทเวย์ เฮลแคร์ 60,000.00            ราคาต่ าสุด Pธ63070096 13/07/2563
402 วัสดุทางการแพทย์เพื่อซํอม 14,445.00              14,445.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอม็แคร์ เอน็จิเนยีร่ิง 14,445.00            บ.เอม็แคร์ เอน็จิเนยีร่ิง 14,445.00            ราคาต่ าสุด Pธ63070097 13/07/2563
403 วัสดุทางการแพทย์เพื่อซํอม 8,903.00               8,903.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านทวีวัฒน์ 8,903.00              ร๎านทวีวัฒน์ 8,903.00              ราคาต่ าสุด Pธ63070098 13/07/2563
404 วัสดุทางการแพทย์เพื่อซํอม 3,665.00               3,665.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านพนิจิยนต์ 3,665.00              ร๎านพนิจิยนต์ 3,665.00              ราคาต่ าสุด Pธ63070099 13/07/2563
405 วัสดุทางการแพทย์เพื่อซํอม 10,363.64              10,363.64            เฉพาะเจาะจง บ.เจเอสวิชัน่ 10,363.64            บ.เจเอสวิชัน่ 10,363.64            ราคาต่ าสุด Pธ63070100 13/07/2563
406 วัสดุทางการแพทย์เพื่อซํอม 57,680.00              57,680.00            เฉพาะเจาะจง บ.เทคเอช 57,680.00            บ.เทคเอช 57,680.00            ราคาต่ าสุด Pธ63070101 30/07/2563
407 วัสดุทางการแพทย์เพื่อซํอม 56,400.00              56,400.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ พ ีพี 56,400.00            หจก.อาร์ พ ีพี 56,400.00            ราคาต่ าสุด Pธ63070102 24/07/2563
408 วัสดุทางการแพทย์เพื่อซํอม 88,650.00              88,650.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านดีเคพ ีเมดิคอล ดัไวซ์ 88,650.00            ร๎านดีเคพ ีเมดิคอล ดัไวซ์ 88,650.00            ราคาต่ าสุด Pธ63070103 24/07/2563
409 วัสดุทางการแพทย์เพื่อซํอม 2,782.00               2,782.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านทวีวัฒน์ 2,782.00              ร๎านทวีวัฒน์ 2,782.00              ราคาต่ าสุด Pธ63070104 24/07/2563
410 วัสดุทางการแพทย์เพื่อซํอม 73,860.00              73,860.00            เฉพาะเจาะจง บ.อ ีฟอร์ แอล เอม 73,860.00            บ.อ ีฟอร์ แอล เอม 73,860.00            ราคาต่ าสุด Pธ63070105 24/07/2563
411 วัสดุทางการแพทย์เพื่อซํอม 34,800.00              34,800.00            เฉพาะเจาะจง บ.ไพร์ม เมดิคอล 34,800.00            บ.ไพร์ม เมดิคอล 34,800.00            ราคาต่ าสุด Pธ63070106 30/7/2563
412 วัสดุทางการแพทย์เพื่อซํอม 14,000.00              14,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป 14,000.00            บ.เมดิทอป 14,000.00            ราคาต่ าสุด Pธ63070107 30/7/2563
413 วัสดุทางการแพทย์เพื่อซํอม 60,000.00              60,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.เกทเวย์ เฮลแคร์ 60,000.00            บ.เกทเวย์ เฮลแคร์ 60,000.00            ราคาต่ าสุด Pธ63070108 30/7/2563
414 วัสดุทางการแพทย์เพื่อซํอม 

จ านวน 4 รายการ
122,000.00            122,000.00          เฉพาะเจาะจง บ.สไปโรเมด 122,000.00          บ.สไปโรเมด 122,000.00          ราคาต่ าสุด 143/2563 10/7/2563

415 วัสดุส านกังาน 10,400.00              10,400.00            เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอมฯ 10,400.00            บ.สมาร์ทคอมฯ 10,400.00            ราคาต่ าสุด PO6307225  02/07/2563
416 วัสดุส านกังาน 1,800.00               1,800.00              เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้ 1,800.00              ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้ 1,800.00              ราคาต่ าสุด PO6307226  03/07/2563
417 วัสดุส านกังาน 2,500.00               2,500.00              เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้ 2,500.00              ร๎าน เอ.เอส ก๏อปปี้ 2,500.00              ราคาต่ าสุด PO6307227  03/07/2563
418 วัสดุส านกังาน 13,500.00              13,500.00            เฉพาะเจาะจง บ.โตมี อนิเตอร์พร้ินฯ 13,500.00            บ.โตมี อนิเตอร์พร้ินฯ 13,500.00            ราคาต่ าสุด PO6307232  08/07/2563
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419 วัสดุส านกังาน 12,000.00              12,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อกัษรศีล 12,000.00            หจก.อกัษรศีล 12,000.00            ราคาต่ าสุด PO6307233  08/07/2563
420 วัสดุส านกังาน 13,500.00              13,500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อกัษรศีล 13,500.00            หจก.อกัษรศีล 13,500.00            ราคาต่ าสุด PO6307234  08/07/2563
421 วัสดุส านกังาน 30,000.00              30,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์นฯ 30,000.00            บ.โมเดอร์นฯ 30,000.00            ราคาต่ าสุด PO6307235  09/07/2563
422 วัสดุงานบ๎านฯ 75,595.50              75,595.50            เฉพาะเจาะจง บ.เค.วาย อนิเตอร์เทรด 75,595.50            บ.เค.วาย อนิเตอร์เทรด 75,595.50            ราคาต่ าสุด P36307206  02/07/2563
423 วัสดุงานบ๎านฯ 26,400.00              26,400.00            เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เค.เมดิคอล 26,400.00            หจก.วี.เค.เมดิคอล 26,400.00            ราคาต่ าสุด P36307207  02/07/2563
424 วัสดุงานบ๎านฯ 25,000.00              25,000.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านเป๋าดีไซน์ 25,000.00            ร๎านเป๋าดีไซน์ 25,000.00            ราคาต่ าสุด P36307208  02/07/2563
425 วัสดุงานบ๎านฯ 1,850.00               1,850.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านเอม็สแควร์ฯ 1,850.00              ร๎านเอม็สแควร์ฯ 1,850.00              ราคาต่ าสุด P36307209  02/07/2563
426 วัสดุงานบ๎านฯ 240.00                  240.00                เฉพาะเจาะจง ร๎านเอม็สแควร์ฯ 240.00                ร๎านเอม็สแควร์ฯ 240.00                ราคาต่ าสุด P36307210  02/07/2563
427 วัสดุงานบ๎านฯ 4,500.00               4,500.00              เฉพาะเจาะจง ร๎านเอม็สแควร์ฯ 4,500.00              ร๎านเอม็สแควร์ฯ 4,500.00              ราคาต่ าสุด P36307211  02/07/2563
428 วัสดุงานบ๎านฯ 17,600.00              17,600.00            เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เค.เมดิคอล 17,600.00            หจก.วี.เค.เมดิคอล 17,600.00            ราคาต่ าสุด P36307216  08/07/2563
429 วัสดุงานบ๎านฯ 10,600.00              10,600.00            เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เค.เมดิคอล 10,600.00            หจก.วี.เค.เมดิคอล 10,600.00            ราคาต่ าสุด P36307217  08/07/2563
430 วัสดุงานบ๎านฯ 13,000.00              13,000.00            เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอน็ซี ซัพพลาย 13,000.00            ร๎าน เอน็ซี ซัพพลาย 13,000.00            ราคาต่ าสุด P36307219  08/07/2563
431 วัสดุงานบ๎านฯ 3,700.00               3,700.00              เฉพาะเจาะจง ร๎าน เฮง เฮง เฮง 3,700.00              ร๎าน เฮง เฮง เฮง 3,700.00              ราคาต่ าสุด P36307220  08/07/2563
432 วัสดุงานบ๎านฯ 5,300.00               5,300.00              เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เค.เมดิคอล 5,300.00              หจก.วี.เค.เมดิคอล 5,300.00              ราคาต่ าสุด P36307221  08/07/2563
433 วัสดุงานบ๎านฯ 6,527.00               6,527.00              เฉพาะเจาะจง หจก. กนุที 6,527.00              หจก. กนุที 6,527.00              ราคาต่ าสุด P36307224  20/07/2563
434 วัสดุงานบ๎านฯ 1,070.00               1,070.00              เฉพาะเจาะจง หจก. กนุที 1,070.00              หจก. กนุที 1,070.00              ราคาต่ าสุด P36307225  20/07/2563
435 วัสดุงานบ๎านฯ 5,300.00               5,300.00              เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เค.เมดิคอล 5,300.00              หจก.วี.เค.เมดิคอล 5,300.00              ราคาต่ าสุด P36307226  20/07/2563
436 วัสดุงานบ๎านฯ 6,430.00               6,430.00              เฉพาะเจาะจง ร๎าน เฮง เฮง เฮง 6,430.00              ร๎าน เฮง เฮง เฮง 6,430.00              ราคาต่ าสุด P36307227  20/07/2563
437 วัสดุงานบ๎านฯ 4,400.00               4,400.00              เฉพาะเจาะจง หสม.ทรงชาย 4,400.00              หสม.ทรงชาย 4,400.00              ราคาต่ าสุด P36307233  23/07/2563
438 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก) 1,050.00               1,050.00              เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม 1,050.00              บ.สมาร์ทคอม 1,050.00              ราคาต่ าสุด P763070050  02/07/2563
439 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก) 4,480.00               4,480.00              เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม 4,480.00              บ.สมาร์ทคอม 4,480.00              ราคาต่ าสุด P763070051  02/07/2563
440 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก) 3,150.00               3,150.00              เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม 3,150.00              บ.สมาร์ทคอม 3,150.00              ราคาต่ าสุด P763070052  09/07/2563
441 วัสดุคอมพวิเตอร์(หมึก) 10,500.00              10,500.00            เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม 10,500.00            บ.สมาร์ทคอม 10,500.00            ราคาต่ าสุด P763070054  17/07/2563
442 วัสดุคอมพวิเตอร์(อะไหลํ) 28,720.00              28,720.00            เฉพาะเจาะจง บ.คอมพาสซอฟท์ 28,720.00            บ.คอมพาสซอฟท์ 28,720.00            ราคาต่ าสุด P76307029  09/07/2563
443 วัสดุเคร่ืแงแตํงกาย 1,470.00               1,470.00              เฉพาะเจาะจง บ.รํมพกิลุ ซัพพลาย 1,470.00              บ.รํมพกิลุ ซัพพลาย 1,470.00              ราคาต่ าสุด P66307020  03/07/2563
444 วัสดุเคร่ืแงแตํงกาย 26,460.00              26,460.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านชินวัฒนา 26,460.00            ร๎านชินวัฒนา 26,460.00            ราคาต่ าสุด P66307021  09/07/2563
445 วัสดุแผนไทย 20,075.00              20,075.00            เฉพาะเจาะจง ร๎านปวียาไทย 20,075.00            ร๎านปวียาไทย 20,075.00            ราคาต่ าสุด Pท6304012  29/04/2562
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1 เวชภัณฑ์มิใชํยา           97,370.00        97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       97,370.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       97,370.00 ราคาต  าสุด PG63080968 3/8/2563

2 เวชภัณฑ์มิใชํยา           96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ ากดั        96,000.00 บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ ากดั        96,000.00 ราคาต  าสุด PG63080969 3/8/2563

3 เวชภัณฑ์มิใชํยา           94,350.00        94,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั        94,350.00 บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั        94,350.00 ราคาต  าสุด PG63080970 3/8/2563
4 เวชภัณฑ์มิใชํยา           80,121.60        80,121.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        80,121.60 บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        80,121.60 ราคาต  าสุด PG63080971 3/8/2563
5 เวชภัณฑ์มิใชํยา           93,924.60        93,924.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา๎แคร์ จ ากดั        93,924.60 บริษัท เมดิกา๎แคร์ จ ากดั        93,924.60 ราคาต  าสุด PG63080972 3/8/2563
6 เวชภัณฑ์มิใชํยา           83,600.00        83,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั        83,600.00 บริษัท ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั        83,600.00 ราคาต  าสุด PG63080973 3/8/2563
7 เวชภัณฑ์มิใชํยา           87,419.00        87,419.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิโนวา จ ากดั        87,419.00 บริษัท เมดดิโนวา จ ากดั        87,419.00 ราคาต  าสุด PG63080974 3/8/2563
8 เวชภัณฑ์มิใชํยา           91,485.00        91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ ากดั        91,485.00 บริษัท เจ เอส วิชั น จ ากดั        91,485.00 ราคาต  าสุด PG63080975 3/8/2563
9 เวชภัณฑ์มิใชํยา           93,500.00        93,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๏อส จ ากดั        93,500.00 บริษัท ไทยก๏อส จ ากดั        93,500.00 ราคาต  าสุด PG63080976 3/8/2563
10 เวชภัณฑ์มิใชํยา           27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จ ากดั        27,000.00 บริษัท เรียลเมด จ ากดั        27,000.00 ราคาต  าสุด PG63080977 3/8/2563
11 เวชภัณฑ์มิใชํยา           36,000.00        36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จ ากดั
       36,000.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จ ากดั
       36,000.00 ราคาต  าสุด PG63080978 3/8/2563

12 เวชภัณฑ์มิใชํยา           44,950.00        44,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อดุมภัณฑ์ ซัพพลาย 
จ ากดั

       44,950.00 บริษัท อดุมภัณฑ์ ซัพพลาย 
จ ากดั

       44,950.00 ราคาต  าสุด PG63080979 3/8/2563

13 เวชภัณฑ์มิใชํยา           84,680.00        84,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ ากดั        84,680.00 บริษัท ทริมเมอร์ จ ากดั        84,680.00 ราคาต  าสุด PG63080980 3/8/2563
14 เวชภัณฑ์มิใชํยา           14,980.00        14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โล

จิสติกส์
       14,980.00 บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โล

จิสติกส์
       14,980.00 ราคาต  าสุด PG63080981 3/8/2563

15 เวชภัณฑ์มิใชํยา           88,596.00        88,596.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       88,596.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       88,596.00 ราคาต  าสุด PG63080982 4/8/2563

16 เวชภัณฑ์มิใชํยา           10,571.60        10,571.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        10,571.60 บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        10,571.60 ราคาต  าสุด PG63080983 4/8/2563
17 เวชภัณฑ์มิใชํยา           85,741.90        85,741.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ ากดั        85,741.90 บริษัท เจ เอส วิชั น จ ากดั        85,741.90 ราคาต  าสุด PG63080984 4/8/2563
18 เวชภัณฑ์มิใชํยา           12,600.00        12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนเิมด จ ากดั        12,600.00 บริษัท ยูนเิมด จ ากดั        12,600.00 ราคาต  าสุด PG63080985 4/8/2563
19 เวชภัณฑ์มิใชํยา           83,976.00        83,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ ากดั        83,976.00 บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ ากดั        83,976.00 ราคาต  าสุด PG63080986 4/8/2563

20 เวชภัณฑ์มิใชํยา           39,000.00        39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๏อส จ ากดั        39,000.00 บริษัท ไทยก๏อส จ ากดั        39,000.00 ราคาต  าสุด PG63080987 4/8/2563
21 เวชภัณฑ์มิใชํยา           96,700.00        96,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากดั
       96,700.00 บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากดั
       96,700.00 ราคาต  าสุด PG63080988 4/8/2563

22 เวชภัณฑ์มิใชํยา           42,693.00        42,693.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       42,693.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       42,693.00 ราคาต  าสุด PG63080989 5/8/2563

23 เวชภัณฑ์มิใชํยา           87,825.60        87,825.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา๎แคร์ จ ากดั        87,825.60 บริษัท เมดิกา๎แคร์ จ ากดั        87,825.60 ราคาต  าสุด PG63080990 5/8/2563
24 เวชภัณฑ์มิใชํยา           95,000.00        95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั        95,000.00 บริษัท ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั        95,000.00 ราคาต  าสุด PG63080991 5/8/2563
25 เวชภัณฑ์มิใชํยา           86,000.00        86,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั        86,000.00 บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั        86,000.00 ราคาต  าสุด PG63080992 5/8/2563

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้เสนอราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้เสนอราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

26 เวชภัณฑ์มิใชํยา           20,057.00        20,057.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พ.ีเอส.ฮอสพทิอล 
ซัพพลาย จ ากดั

       20,057.00 บริษัท พี.พ.ีเอส.ฮอสพทิอล 
ซัพพลาย จ ากดั

       20,057.00 ราคาต  าสุด PG63080993 5/8/2563

27 เวชภัณฑ์มิใชํยา           54,570.00        54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       54,570.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       54,570.00 ราคาต  าสุด PG63080994 5/8/2563

28 เวชภัณฑ์มิใชํยา           92,448.00        92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        92,448.00 บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        92,448.00 ราคาต  าสุด PG63080995 5/8/2563
29 เวชภัณฑ์มิใชํยา           95,187.20        95,187.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
       95,187.20 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
       95,187.20 ราคาต  าสุด PG63080996 6/8/2563

30 เวชภัณฑ์มิใชํยา           60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั        60,000.00 บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั        60,000.00 ราคาต  าสุด PG63080997 6/8/2563
31 เวชภัณฑ์มิใชํยา           71,904.00        71,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        71,904.00 บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        71,904.00 ราคาต  าสุด PG63080998 6/8/2563
32 เวชภัณฑ์มิใชํยา           24,695.60        24,695.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โล

จิสติกส์
       24,695.60 บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โล

จิสติกส์
       24,695.60 ราคาต  าสุด PG63080999 6/8/2563

33 เวชภัณฑ์มิใชํยา           68,200.00        68,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ ากดั        68,200.00 บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ ากดั        68,200.00 ราคาต  าสุด PG63081000 6/8/2563

34 เวชภัณฑ์มิใชํยา           27,200.00        27,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๏อส จ ากดั        27,200.00 บริษัท ไทยก๏อส จ ากดั        27,200.00 ราคาต  าสุด PG63081001 6/8/2563
35 เวชภัณฑ์มิใชํยา           89,950.00        89,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ ากดั        89,950.00 บริษัท ทริมเมอร์ จ ากดั        89,950.00 ราคาต  าสุด PG63081002 6/8/2563
36 เวชภัณฑ์มิใชํยา           93,518.00        93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
       93,518.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
       93,518.00 ราคาต  าสุด PG63081003 7/8/2563

37 เวชภัณฑ์มิใชํยา                     -                    -   เฉพาะเจาะจง                                  -                    -                                    -                    -   ราคาต  าสุด PG63081004 7/8/2563
38 เวชภัณฑ์มิใชํยา           30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จ ากดั
       30,000.00 บริษัท ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จ ากดั
       30,000.00 ราคาต  าสุด PG63081005 7/8/2563

39 เวชภัณฑ์มิใชํยา           82,540.00        82,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ ากดั        82,540.00 บริษัท เจ เอส วิชั น จ ากดั        82,540.00 ราคาต  าสุด PG63081006 7/8/2563
40 เวชภัณฑ์มิใชํยา           33,000.00        33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จ ากดั        33,000.00 บริษัท สไปโร เมด จ ากดั        33,000.00 ราคาต  าสุด PG63081007 7/8/2563
41 เวชภัณฑ์มิใชํยา           13,200.00        13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากดั        13,200.00 บริษัท เมดิทอป จ ากดั        13,200.00 ราคาต  าสุด PG63081008 7/8/2563
42 เวชภัณฑ์มิใชํยา           96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ ากดั        96,000.00 บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ ากดั        96,000.00 ราคาต  าสุด PG63081009 7/8/2563

43 เวชภัณฑ์มิใชํยา           93,090.00        93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        93,090.00 บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        93,090.00 ราคาต  าสุด PG63081010 7/8/2563
44 เวชภัณฑ์มิใชํยา           93,090.00        93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โล

จิสติกส์
       93,090.00 บริษัท ดีทแฮล์ม แคลเลอร์ โล

จิสติกส์
       93,090.00 ราคาต  าสุด PG63081011 7/8/2563

45 เวชภัณฑ์มิใชํยา           62,000.00        62,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        62,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        62,000.00 ราคาต  าสุด PG63081012 7/8/2563
46 เวชภัณฑ์มิใชํยา           88,500.00        88,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรสตาร์ เทรดด้ิง 

จ ากดั
       88,500.00 บริษัท ไตรสตาร์ เทรดด้ิง 

จ ากดั
       88,500.00 ราคาต  าสุด PG63081013 7/8/2563

47 เวชภัณฑ์มิใชํยา           65,056.00        65,056.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากดั        65,056.00 บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากดั        65,056.00 ราคาต  าสุด PG63081014 7/8/2563
48 เวชภัณฑ์มิใชํยา           89,559.00        89,559.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิโนวา จ ากดั        89,559.00 บริษัท เมดดิโนวา จ ากดั        89,559.00 ราคาต  าสุด PG63081015 7/8/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้เสนอราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

49 เวชภัณฑ์มิใชํยา            6,400.00          6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากดั

         6,400.00 บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากดั

         6,400.00 ราคาต  าสุด PG63081016 7/8/2563

50 เวชภัณฑ์มิใชํยา           57,673.00        57,673.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       57,673.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       57,673.00 ราคาต  าสุด PG63081017 10/8/2563

51 เวชภัณฑ์มิใชํยา           99,510.00        99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิโนวา จ ากดั        99,510.00 บริษัท เมดดิโนวา จ ากดั        99,510.00 ราคาต  าสุด PG63081018 10/8/2563
52 เวชภัณฑ์มิใชํยา           97,500.00        97,500.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วากสั เมดิเซีย        97,500.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วากสั เมดิเซีย        97,500.00 ราคาต  าสุด PG63081019 10/8/2563

53 เวชภัณฑ์มิใชํยา           30,345.00        30,345.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั        30,345.00 บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั        30,345.00 ราคาต  าสุด PG63081020 10/8/2563
54 เวชภัณฑ์มิใชํยา           32,956.00        32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
       32,956.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
       32,956.00 ราคาต  าสุด PG63081021 10/8/2563

55 เวชภัณฑ์มิใชํยา           89,452.00        89,452.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       89,452.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       89,452.00 ราคาต  าสุด PG63081022 11/8/2563

56 เวชภัณฑ์มิใชํยา           80,506.80        80,506.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิโนวา จ ากดั        80,506.80 บริษัท เมดดิโนวา จ ากดั        80,506.80 ราคาต  าสุด PG63081023 11/8/2563
57 เวชภัณฑ์มิใชํยา           41,088.00        41,088.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        41,088.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        41,088.00 ราคาต  าสุด PG63081024 11/8/2563
58 เวชภัณฑ์มิใชํยา           90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
       90,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
       90,000.00 ราคาต  าสุด PG63081025 13/8/2563

59 เวชภัณฑ์มิใชํยา           30,100.00        30,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๏อส จ ากดั        30,100.00 บริษัท ไทยก๏อส จ ากดั        30,100.00 ราคาต  าสุด PG63081026 13/8/2563
60 เวชภัณฑ์มิใชํยา           44,000.00        44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พ.ีเอส.ฮอสพทิอล 

ซัพพลาย จ ากดั
       44,000.00 บริษัท พี.พ.ีเอส.ฮอสพทิอล 

ซัพพลาย จ ากดั
       44,000.00 ราคาต  าสุด PG63081027 13/8/2563

61 เวชภัณฑ์มิใชํยา           18,100.00        18,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ ากดั        18,100.00 บริษัท ทริมเมอร์ จ ากดั        18,100.00 ราคาต  าสุด PG63081028 13/8/2563
62 เวชภัณฑ์มิใชํยา           77,520.00        77,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากดั 

(มหาชน)
       77,520.00 บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากดั 

(มหาชน)
       77,520.00 ราคาต  าสุด PG63081029 13/8/2563

63 เวชภัณฑ์มิใชํยา           97,370.00        97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       97,370.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       97,370.00 ราคาต  าสุด PG63081030 17/8/2563

64 เวชภัณฑ์มิใชํยา           91,485.00        91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ ากดั        91,485.00 บริษัท เจ เอส วิชั น จ ากดั        91,485.00 ราคาต  าสุด PG63081031 17/8/2563
65 เวชภัณฑ์มิใชํยา           96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ ากดั        96,000.00 บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ ากดั        96,000.00 ราคาต  าสุด PG63081032 17/8/2563

66 เวชภัณฑ์มิใชํยา           93,518.00        93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       93,518.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       93,518.00 ราคาต  าสุด PG63081033 19/8/2563

67 เวชภัณฑ์มิใชํยา           91,677.60        91,677.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        91,677.60 บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        91,677.60 ราคาต  าสุด PG63081034 19/8/2563
68 เวชภัณฑ์มิใชํยา           50,161.60        50,161.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
       50,161.60 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
       50,161.60 ราคาต  าสุด PG63081035 21/8/2563

69 เวชภัณฑ์มิใชํยา           66,000.00        66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จ ากดั        66,000.00 บริษัท สไปโร เมด จ ากดั        66,000.00 ราคาต  าสุด PG63081036 21/8/2563
70 เวชภัณฑ์มิใชํยา           55,297.60        55,297.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ ากดั        55,297.60 บริษัท เจ เอส วิชั น จ ากดั        55,297.60 ราคาต  าสุด PG63081037 21/8/2563



แบบ สขร. 1
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71 เวชภัณฑ์มิใชํยา           83,600.00        83,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั        83,600.00 บริษัท ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั        83,600.00 ราคาต  าสุด PG63081038 21/8/2563
72 เวชภัณฑ์มิใชํยา           96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ ากดั        96,000.00 บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ ากดั        96,000.00 ราคาต  าสุด PG63081039 21/8/2563

73 เวชภัณฑ์มิใชํยา           78,805.50        78,805.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากดั        78,805.50 บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากดั        78,805.50 ราคาต  าสุด PG63081040 21/8/2563
74 เวชภัณฑ์มิใชํยา           20,629.60        20,629.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        20,629.60 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        20,629.60 ราคาต  าสุด PG63081041 21/8/2563
75 เวชภัณฑ์มิใชํยา           56,000.00        56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 

จ ากดั
       56,000.00 บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 

จ ากดั
       56,000.00 ราคาต  าสุด PG63081042 21/8/2563

76 เวชภัณฑ์มิใชํยา           26,000.00        26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนแิคร์ จ ากดั        26,000.00 บริษัท ออมนแิคร์ จ ากดั        26,000.00 ราคาต  าสุด PG63081043 21/8/2563
77 เวชภัณฑ์มิใชํยา           40,745.60        40,745.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        40,745.60 บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        40,745.60 ราคาต  าสุด PG63081044 21/8/2563
78 เวชภัณฑ์มิใชํยา           87,000.00        87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากดั
       87,000.00 บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากดั
       87,000.00 ราคาต  าสุด PG63081045 21/8/2563

79 เวชภัณฑ์มิใชํยา           16,600.00        16,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากดั        16,600.00 บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากดั        16,600.00 ราคาต  าสุด PG63081046 21/8/2563
80 เวชภัณฑ์มิใชํยา            7,200.00          7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ 

จ ากดั
         7,200.00 บริษัท อาร์.ที. เมดิแค็ล ดีไวซ์ 

จ ากดั
         7,200.00 ราคาต  าสุด PG63081047 21/8/2563

81 เวชภัณฑ์มิใชํยา            4,879.20          4,879.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

         4,879.20 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

         4,879.20 ราคาต  าสุด PG63081048 21/8/2563

82 เวชภัณฑ์มิใชํยา           97,370.00        97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       97,370.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       97,370.00 ราคาต  าสุด PG63081049 25/8/2563

83 เวชภัณฑ์มิใชํยา           95,000.00        95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        95,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        95,000.00 ราคาต  าสุด PG63081050 25/8/2563
84 เวชภัณฑ์มิใชํยา           97,500.00        97,500.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วากสั เมดิเซีย        97,500.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วากสั เมดิเซีย        97,500.00 ราคาต  าสุด PG63081051 25/8/2563

85 เวชภัณฑ์มิใชํยา           60,800.00        60,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากดั 
(มหาชน)

       60,800.00 บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากดั 
(มหาชน)

       60,800.00 ราคาต  าสุด PG63081052 25/8/2563

86 เวชภัณฑ์มิใชํยา           70,620.00        70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิโนวา จ ากดั        70,620.00 บริษัท เมดดิโนวา จ ากดั        70,620.00 ราคาต  าสุด PG63081053 25/8/2563
87 เวชภัณฑ์มิใชํยา           12,840.00        12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกจิ 

จ ากดั
       12,840.00 บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกจิ 

จ ากดั
       12,840.00 ราคาต  าสุด PG63081054 25/8/2563

88 เวชภัณฑ์มิใชํยา           77,000.00        77,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ ากดั        77,000.00 บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ ากดั        77,000.00 ราคาต  าสุด PG63081055 25/8/2563

89 เวชภัณฑ์มิใชํยา           91,485.00        91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ ากดั        91,485.00 บริษัท เจ เอส วิชั น จ ากดั        91,485.00 ราคาต  าสุด PG63081056 25/8/2563
90 เวชภัณฑ์มิใชํยา           80,121.60        80,121.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        80,121.60 บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        80,121.60 ราคาต  าสุด PG63081057 25/8/2563
91 เวชภัณฑ์มิใชํยา           81,000.00        81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากดั
       81,000.00 บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากดั
       81,000.00 ราคาต  าสุด PG63081058 25/8/2563

92 เวชภัณฑ์มิใชํยา           12,840.00        12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        12,840.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        12,840.00 ราคาต  าสุด PG63081059 26/8/2563
93 เวชภัณฑ์มิใชํยา           86,284.80        86,284.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        86,284.80 บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        86,284.80 ราคาต  าสุด PG63081060 26/8/2563
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94 เวชภัณฑ์มิใชํยา           96,000.00        96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ ากดั        96,000.00 บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ ากดั        96,000.00 ราคาต  าสุด PG63081061 26/8/2563

95 เวชภัณฑ์มิใชํยา           93,518.00        93,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       93,518.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       93,518.00 ราคาต  าสุด PG63081062 26/8/2563

96 เวชภัณฑ์มิใชํยา           60,990.00        60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        60,990.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        60,990.00 ราคาต  าสุด PG63081063 26/8/2563
97 เวชภัณฑ์มิใชํยา           33,000.00        33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณัชชนม์ จ ากดั        33,000.00 บริษัท ณัชชนม์ จ ากดั        33,000.00 ราคาต  าสุด PG63081064 26/8/2563
98 เวชภัณฑ์มิใชํยา           19,260.00        19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
       19,260.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
       19,260.00 ราคาต  าสุด PG63081065 27/8/2563

99 เวชภัณฑ์มิใชํยา           98,611.20        98,611.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        98,611.20 บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        98,611.20 ราคาต  าสุด PG63081066 27/8/2563
100 เวชภัณฑ์มิใชํยา           96,700.00        96,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากดั
       96,700.00 บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากดั
       96,700.00 ราคาต  าสุด PG63081067 27/8/2563

101 เวชภัณฑ์มิใชํยา           14,980.00        14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       14,980.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       14,980.00 ราคาต  าสุด PG63081068 28/8/2563

102 เวชภัณฑ์มิใชํยา           54,441.60        54,441.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        54,441.60 บริษัท โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั        54,441.60 ราคาต  าสุด PG63081069 28/8/2563
103 เวชภัณฑ์มิใชํยา           95,600.00        95,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๏อส จ ากดั        95,600.00 บริษัท ไทยก๏อส จ ากดั        95,600.00 ราคาต  าสุด PG63081070 28/8/2563
104 เวชภัณฑ์มิใชํยา           65,600.00        65,600.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย

 จ ากดั
       65,600.00  บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย

 จ ากดั
       65,600.00 ราคาต  าสุด PG63081071 28/8/2563

105 เวชภัณฑ์มิใชํยา           86,000.00        86,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั        86,000.00 บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั        86,000.00 ราคาต  าสุด PG63081072 28/8/2563
106 เวชภัณฑ์มิใชํยา           53,185.00        53,185.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากดั
       53,185.00 บริษัท แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากดั
       53,185.00 ราคาต  าสุด PG63081073 28/8/2563

107 เวชภัณฑ์มิใชํยา           74,472.00        74,472.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       74,472.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

       74,472.00 ราคาต  าสุด PG63081074 28/8/2563

108 เวชภัณฑ์มิใชํยา           20,736.60        20,736.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ ากดั        20,736.60 บริษัท เจ เอส วิชั น จ ากดั        20,736.60 ราคาต  าสุด PG63081075 28/8/2563
109 เวชภัณฑ์มิใชํยา           50,000.00        50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเตอลีน เฮลท์ จ ากดั        50,000.00 บริษัท สเตอลีน เฮลท์ จ ากดั        50,000.00 ราคาต  าสุด PG63081076 28/8/2563
110 เวชภัณฑ์มิใชํยา           18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ ากดั        18,000.00 บริษัท แมคคา โปรดักชั น จ ากดั        18,000.00 ราคาต  าสุด PG63081077 28/8/2563

111 เวชภัณฑ์มิใชํยา           33,200.00        33,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากดั        33,200.00 บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากดั        33,200.00 ราคาต  าสุด PG63081078 28/8/2563
112 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา ทั วไป           32,000.00        32,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั

 (มหาชน)
       32,000.00  บริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั

 (มหาชน)
       32,000.00 ราคาต  าสุด PF63080302 4/8/2563

113 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา ทั วไป            8,988.00          8,988.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากดั

         8,988.00  บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากดั

         8,988.00 ราคาต  าสุด PF63080305 6/8/2563

114 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา ทั วไป            6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั
 (มหาชน)

         6,000.00  บริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั
 (มหาชน)

         6,000.00 ราคาต  าสุด PF63080306 10/8/2563
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115 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา ทั วไป           10,250.00        10,250.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอก็ซ์เปิร์ท เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากดั

       10,250.00  บริษัท เอก็ซ์เปิร์ท เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากดั

       10,250.00 ราคาต  าสุด PF63080307 10/8/2563

116 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา ทั วไป           96,300.00        96,300.00 เฉพาะเจาะจง  ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วี.เค.เมดิ
คอล

       96,300.00  ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วี.เค.เมดิ
คอล

       96,300.00 ราคาต  าสุด PF63080308 10/8/2563

117 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา ทั วไป            4,000.00          4,000.00 เฉพาะเจาะจง  ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วี.เค.เมดิ
คอล

         4,000.00  ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วี.เค.เมดิ
คอล

         4,000.00 ราคาต  าสุด PF63080309 11/8/2563

118 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา ทั วไป            2,500.00          2,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท พรี เมดิคอล ซัพพลาย
 จ ากดั

         2,500.00  บริษัท พรี เมดิคอล ซัพพลาย
 จ ากดั

         2,500.00 ราคาต  าสุด PF63080310 11/8/2563

119 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา ทั วไป           79,200.00        79,200.00 เฉพาะเจาะจง  ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วี.เค.เมดิ
คอล

       79,200.00  ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วี.เค.เมดิ
คอล

       79,200.00 ราคาต  าสุด PF63080312 14/8/2563

120 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา ทั วไป            3,500.00          3,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๏ด
วานซ์ จ ากดั

         3,500.00  บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๏ด
วานซ์ จ ากดั

         3,500.00 ราคาต  าสุด PF63080313 14/8/2563

121 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา ทั วไป            9,630.00          9,630.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากดั

         9,630.00  บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากดั

         9,630.00 ราคาต  าสุด PF63080314 14/8/2563

122 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา ทั วไป            9,000.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จ ากดั          9,000.00  บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จ ากดั          9,000.00 ราคาต  าสุด PF63080315 19/8/2563
123 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา ทั วไป           17,825.00        17,825.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท บอร์เนยีว เมดิคัล จ ากดั        17,825.00  บริษัท บอร์เนยีว เมดิคัล จ ากดั        17,825.00 ราคาต  าสุด PF63080316 19/8/2563

124 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา ทั วไป            9,000.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท แอคคิว เมดดิคอล 
จ ากดั

         9,000.00  บริษัท แอคคิว เมดดิคอล 
จ ากดั

         9,000.00 ราคาต  าสุด PF63080320 19/8/2563

125 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา ทั วไป           10,197.10        10,197.10 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เกร๏ทเตอร์มายบาซิน 
จ ากดั

       10,197.10  บริษัท เกร๏ทเตอร์มายบาซิน 
จ ากดั

       10,197.10 ราคาต  าสุด PF63080321 25/8/2563

126 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา ทั วไป            7,490.00          7,490.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท แอลเลอร์เทค จ ากดั          7,490.00  บริษัท แอลเลอร์เทค จ ากดั          7,490.00 ราคาต  าสุด PF63080322 25/8/2563
127 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา ทั วไป            7,276.00          7,276.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เมด - วัน จ ากดั          7,276.00  บริษัท เมด - วัน จ ากดั          7,276.00 ราคาต  าสุด PF63080323 26/8/2563
128 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา ทั วไป           17,385.00        17,385.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอน ไซน ์เอน็จิเนยีริ ง 

จ ากดั
       17,385.00  บริษัท เอน ไซน ์เอน็จิเนยีริ ง 

จ ากดั
       17,385.00 ราคาต  าสุด PF63080324 26/8/2563

129 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา เฝือก            1,225.00          1,225.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากดั          1,225.00  บริษัท ชัยศิริเวชภัณฑ์ จ ากดั          1,225.00 ราคาต  าสุด PF63080317 19/8/2563
130 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา เฝือก            3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไบโอคอททอน จ ากดั          3,000.00  บริษัท ไบโอคอททอน จ ากดั          3,000.00 ราคาต  าสุด PF63080318 19/8/2563
131 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา เฝือก            4,761.50          4,761.50 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศ

ไทย จ ากดั
         4,761.50  บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศ

ไทย จ ากดั
         4,761.50 ราคาต  าสุด PF63080319 19/8/2563

132 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา เฝือก           36,550.00        36,550.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เซฟฟาดรักส์ จ ากดั        36,550.00  บริษัท เซฟฟาดรักส์ จ ากดั        36,550.00 ราคาต  าสุด PF63080326 27/8/2563
133 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา เฝือก            1,440.00          1,440.00 เฉพาะเจาะจง  ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วีอาร์ ซัพ

พอร์ต
         1,440.00  ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วีอาร์ ซัพ

พอร์ต
         1,440.00 ราคาต  าสุด PF63080327 28/8/2563

134 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา สวนหัวใจ           81,000.00        81,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟคิ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

       81,000.00  บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟคิ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

       81,000.00 ราคาต  าสุด Pพ63080067 4/8/2563
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135 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา สวนหัวใจ           90,950.00        90,950.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอม็ พ ีเอน็ เมดิแคร์ 
จ ากดั

       90,950.00  บริษัท เอม็ พ ีเอน็ เมดิแคร์ 
จ ากดั

       90,950.00 ราคาต  าสุด Pพ63080069 4/8/2563

136 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา สวนหัวใจ           90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากดั        90,000.00  บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากดั        90,000.00 ราคาต  าสุด Pพ63080070 5/8/2563
137 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา สวนหัวใจ           87,000.00        87,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากดั        87,000.00  บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากดั        87,000.00 ราคาต  าสุด Pพ63080071 17/8/2563
138 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา สวนหัวใจ           98,000.00        98,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากดั        98,000.00  บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากดั        98,000.00 ราคาต  าสุด Pพ63080072 18/8/2563
139 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา สวนหัวใจ           90,950.00        90,950.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอม็ พ ีเอน็ เมดิแคร์ 

จ ากดั
       90,950.00  บริษัท เอม็ พ ีเอน็ เมดิแคร์ 

จ ากดั
       90,950.00 ราคาต  าสุด Pพ63080073 18/8/2563

140 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา สวนหัวใจ           94,500.00        94,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไทย เมด เทค จ ากดั        94,500.00  บริษัท ไทย เมด เทค จ ากดั        94,500.00 ราคาต  าสุด Pพ63080074 18/8/2563
141 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา สวนหัวใจ       1,080,000.00    2,400,000.00 E-Bidding  บริษัท วีวํา เมดิกา๎ ประเทศ

ไทย จ ากดั
   2,400,000.00  บริษัท วีวํา เมดิกา๎ ประเทศ

ไทย จ ากดั
   2,160,000.00 ราคาต  าสุด Pพ63080075 19/8/2563

142 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา สวนหัวใจ           13,650.00        13,650.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไทย เมด เทค จ ากดั        13,650.00  บริษัท ไทย เมด เทค จ ากดั        13,650.00 ราคาต  าสุด Pพ63080076 19/8/2563
143 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา สวนหัวใจ           99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไทย เมด เทค จ ากดั        99,000.00  บริษัท ไทย เมด เทค จ ากดั        99,000.00 ราคาต  าสุด Pพ63080077 20/8/2563
144 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา สวนหัวใจ           44,940.00        44,940.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท วีวํา เมดิกา๎ ประเทศ

ไทย จ ากดั
       44,940.00  บริษัท วีวํา เมดิกา๎ ประเทศ

ไทย จ ากดั
       44,940.00 ราคาต  าสุด Pพ63080078 20/8/2563

145 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา สวนหัวใจ           60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท วีวํา เมดิกา๎ ประเทศ
ไทย จ ากดั

       60,000.00  บริษัท วีวํา เมดิกา๎ ประเทศ
ไทย จ ากดั

       60,000.00 ราคาต  าสุด Pพ63080079 21/8/2563

146 เวชภัณฑ์ที มิใชํยา สวนหัวใจ           90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท แอ๏บบอต ลาบอแรตอ
รีส จ ากดั

       90,000.00  บริษัท แอ๏บบอต ลาบอแรตอ
รีส จ ากดั

       90,000.00 ราคาต  าสุด Pพ63080080 25/8/2563

147 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี         118,750.00      366,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ ากดั      366,600.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

366,600.00 ราคาต  าสุด PF63080303 4/8/2563

148 วัสดุทางการแพทย์ (วิสัญญ)ี           24,900.00      366,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั น จ ากดั      366,600.00 บริษัท เอด็วาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอน็ซ์ 366,600.00 ราคาต  าสุด PF63080325 16/8/2563

149 วัสดุทางการแพทย์ (ไตเทียม)         641,037.00    1,068,395.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั    1,068,395.00 บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั 1,068,395.00 ราคาต  าสุด PF63080304 4/8/2563

150 วัสดุทางการแพทย์ 
(กายภาพบ าบัด)

           9,270.00          9,270.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วี.เค.เมดิคอล          9,270.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั วี.เค.เมดิคอล 9,270.00 ราคาต  าสุด PF63080311 14/8/2563

151 วัสดุทางการแพทย์ OR           35,000.00        35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอล็.ฮ้ัว จ ากดั        35,000.00 บ.บี.เอล็.ฮ้ัว จ ากดั        35,000.00  ราคาต  าสุด PN63080993 3/8/2563
152 วัสดุทางการแพทย์ OR           40,000.00        40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากดั        40,000.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากดั 40,000.00  ราคาต  าสุด PN63080994 3/8/2563
153 วัสดุทางการแพทย์ OR           30,700.00        30,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จ ากดั        30,700.00 บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จ ากดั 30,700.00  ราคาต  าสุด PN63080995 3/8/2563
154 วัสดุทางการแพทย์ OR           97,800.00        97,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมปัส(ประเทศไทย) จ ากดั        97,800.00 บ.โอลิมปัส(ประเทศไทย) จ ากดั 97,800.00  ราคาต  าสุด PN63080996 3/8/2563

155 วัสดุทางการแพทย์ OR           99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีเมดิคอล โปรดักส์ จ ากดั        99,000.00 บ.พ ีเมดิคอล โปรดักส์ จ ากดั 99,000.00  ราคาต  าสุด PN63080997 3/8/2563
156 วัสดุทางการแพทย์ OR           52,000.00        52,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        52,000.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 52,000.00  ราคาต  าสุด PN63080998 4/8/2563
157 วัสดุทางการแพทย์ OR           40,000.00        40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากดั        40,000.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากดั 40,000.00  ราคาต  าสุด PN63080999 4/8/2563
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158 วัสดุทางการแพทย์ OR           30,400.00        30,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จ ากดั        30,400.00 บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จ ากดั 30,400.00  ราคาต  าสุด PN63081000 4/8/2563
159 วัสดุทางการแพทย์ OR           52,644.00        52,644.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        52,644.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 52,644.00  ราคาต  าสุด PN63081001 4/8/2563
160 วัสดุทางการแพทย์ OR           99,100.00        99,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมปัส(ประเทศไทย) จ ากดั        99,100.00 บ.โอลิมปัส(ประเทศไทย) จ ากดั 99,100.00  ราคาต  าสุด PN63081002 4/8/2563

161 วัสดุทางการแพทย์ OR           97,500.00        97,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีเมดิคอล โปรดักส์ จ ากดั        97,500.00 บ.พ ีเมดิคอล โปรดักส์ จ ากดั 97,500.00  ราคาต  าสุด PN63081003 4/8/2563
162 วัสดุทางการแพทย์ OR            5,350.00          5,350.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ไนน ์ไพน์          5,350.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ไนน ์ไพน์ 5,350.00  ราคาต  าสุด PN63081004 5/8/2563
163 วัสดุทางการแพทย์ OR           64,200.00        64,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        64,200.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 64,200.00  ราคาต  าสุด PN63081005 5/8/2563
164 วัสดุทางการแพทย์ OR           28,000.00        28,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากดั        28,000.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากดั 28,000.00  ราคาต  าสุด PN63081006 5/8/2563
165 วัสดุทางการแพทย์ OR           28,800.00        28,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จ ากดั        28,800.00 บ.เอเมอร์สัน กรุ๏ป จ ากดั 28,800.00  ราคาต  าสุด PN63081007 5/8/2563
166 วัสดุทางการแพทย์ OR           99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย 

จ ากดั
       99,000.00 บ.ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย 

จ ากดั
99,000.00  ราคาต  าสุด PN63081008 5/8/2563

167 วัสดุทางการแพทย์ OR           96,560.00        96,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโอ เฮลท์ แอนด์ ดีไวซ์ จ ากดั        96,560.00 บ.ริโอ เฮลท์ แอนด์ ดีไวซ์ จ ากดั 96,560.00  ราคาต  าสุด PN63081009 5/8/2563

168 วัสดุทางการแพทย์ OR           71,500.00        71,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        71,500.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 71,500.00  ราคาต  าสุด PN63081010 6/8/2563
169 วัสดุทางการแพทย์ OR           74,900.00        74,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากดั
       74,900.00 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากดั
74,900.00  ราคาต  าสุด PN63081011 6/8/2563

170 วัสดุทางการแพทย์ OR           23,520.00        23,520.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากดั        23,520.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากดั 23,520.00  ราคาต  าสุด PN63081012 6/8/2563
171 วัสดุทางการแพทย์ OR           66,982.00        66,982.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        66,982.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 66,982.00  ราคาต  าสุด PN63081013 6/8/2563
172 วัสดุทางการแพทย์ OR           30,400.00        30,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิเตอร์ เมดิคอล จ ากดั        30,400.00 บ.อนิเตอร์ เมดิคอล จ ากดั 30,400.00  ราคาต  าสุด PN63081014 6/8/2563
173 วัสดุทางการแพทย์ OR           31,200.00        31,200.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ทีแอนด์อาร์

 ซัพพลาย ทูลส์
       31,200.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ทีแอนด์อาร์

 ซัพพลาย ทูลส์
31,200.00  ราคาต  าสุด PN63081015 6/8/2563

174 วัสดุทางการแพทย์ OR           78,438.90        78,438.90 เฉพาะเจาะจง บ.โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากดั        78,438.90 บ.โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากดั 78,438.90  ราคาต  าสุด PN63081016 6/8/2563
175 วัสดุทางการแพทย์ OR           87,800.00        87,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        87,800.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 87,800.00  ราคาต  าสุด PN63081017 7/8/2563
176 วัสดุทางการแพทย์ OR           21,400.00        21,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากดั        21,400.00 บ.เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากดั 21,400.00  ราคาต  าสุด PN63081018 7/8/2563
177 วัสดุทางการแพทย์ OR           42,800.00        42,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ 

จ ากดั
       42,800.00 บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ 

จ ากดั
42,800.00  ราคาต  าสุด PN63081019 7/8/2563

178 วัสดุทางการแพทย์ OR           75,922.55        75,922.55 เฉพาะเจาะจง บ.โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากดั        75,922.55 บ.โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากดั 75,922.55  ราคาต  าสุด PN63081020 7/8/2536
179 วัสดุทางการแพทย์ OR           96,680.00        96,680.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        96,680.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 96,680.00  ราคาต  าสุด PN63081021 7/8/2563
180 วัสดุทางการแพทย์ OR           80,100.00        80,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากดั        80,100.00 บ.ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากดั 80,100.00  ราคาต  าสุด PN63081022 7/8/2563
181 วัสดุทางการแพทย์ OR           85,000.00        85,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แนชเชอเริล มีเดีย จ ากดั        85,000.00 บ.แนชเชอเริล มีเดีย จ ากดั 85,000.00  ราคาต  าสุด PN63081023 7/8/2563
182 วัสดุทางการแพทย์ OR            3,167.20          3,167.20 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
         3,167.20 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
3,167.20  ราคาต  าสุด PN63081024 7/8/2563

183 วัสดุทางการแพทย์ OR           83,200.00        83,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        83,200.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 83,200.00  ราคาต  าสุด PN63081025 10/8/2563
184 วัสดุทางการแพทย์ OR           47,000.00        47,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        47,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 47,000.00  ราคาต  าสุด PN63081026 10/8/2563
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185 วัสดุทางการแพทย์ OR           55,163.85        55,163.85 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากดั

       55,163.85 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากดั

55,163.85  ราคาต  าสุด PN63081027 10/8/2563

186 วัสดุทางการแพทย์ OR           51,360.00        51,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

       51,360.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

51,360.00  ราคาต  าสุด PN63081028 10/8/2563

187 วัสดุทางการแพทย์ OR           93,625.00        93,625.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม จ ากดั        93,625.00 บ.ดีทแฮล์ม จ ากดั 93,625.00  ราคาต  าสุด PN63081029 10/8/2563
188 วัสดุทางการแพทย์ OR           24,000.00        24,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไลออน อนิเตอร์เมด จ ากดั        24,000.00 บ.ไลออน อนิเตอร์เมด จ ากดั 24,000.00  ราคาต  าสุด PN63081030 10/8/2563
189 วัสดุทางการแพทย์ OR         497,550.00      497,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากดั
     497,550.00 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากดั
497,550.00  ราคาต  าสุด PN63081031 10/8/2563

190 วัสดุทางการแพทย์ OR           99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        99,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 99,000.00  ราคาต  าสุด PN63081032 11/8/2563
191 วัสดุทางการแพทย์ OR           46,010.00        46,010.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
       46,010.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
46,010.00  ราคาต  าสุด PN63081033 11/8/2563

192 วัสดุทางการแพทย์ OR           74,900.00        74,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากดั

       74,900.00 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากดั

74,900.00  ราคาต  าสุด PN63081034 11/8/2563

193 วัสดุทางการแพทย์ OR           46,800.00        46,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากดั        46,800.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากดั 46,800.00  ราคาต  าสุด PN63081035 11/8/2563
194 วัสดุทางการแพทย์ OR           94,000.00        94,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        94,000.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 94,000.00  ราคาต  าสุด PN63081036 11/8/2563
195 วัสดุทางการแพทย์ OR           27,400.00        27,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๏ป จ ากดั        27,400.00 บ.วีไอโอ กรุ๏ป จ ากดั 27,400.00  ราคาต  าสุด PN63081037 11/8/2563
196 วัสดุทางการแพทย์ OR           14,650.00        14,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมิพลานท์คาสท์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
       14,650.00 บ.อมิพลานท์คาสท์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
14,650.00  ราคาต  าสุด PN63081038 11/8/2563

197 วัสดุทางการแพทย์ OR           90,821.60        90,821.60 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ
(ประเทศไทย) จ ากดั

       90,821.60 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ
(ประเทศไทย) จ ากดั

90,821.60  ราคาต  าสุด PN63081039 11/8/2563

198 วัสดุทางการแพทย์ OR           20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากดั        20,000.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากดั 20,000.00  ราคาต  าสุด PN63081040 13/8/2563
199 วัสดุทางการแพทย์ OR           28,950.00        28,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีไอโอ กรุ๏ป จ ากดั        28,950.00 บ.วีไอโอ กรุ๏ป จ ากดั 28,950.00  ราคาต  าสุด PN63081041 13/8/2563
200 วัสดุทางการแพทย์ OR           45,300.00        45,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        45,300.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 45,300.00  ราคาต  าสุด PN63081042 13/8/2563
201 วัสดุทางการแพทย์ OR           32,840.80        32,840.80 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
       32,840.80 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
32,840.80  ราคาต  าสุด PN63081043 13/8/2563

202 วัสดุทางการแพทย์ OR           97,495.19        97,495.19 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ
(ประเทศไทย) จ ากดั

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

97,495.19  ราคาต  าสุด PN63081044 13/8/2563

203 วัสดุทางการแพทย์ OR         295,320.00      295,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟคิเฮลธ์แคร์(ไทย
แลนด์)จ ากดั

     295,320.00 บ.แปซิฟคิเฮลธ์แคร์(ไทย
แลนด์)จ ากดั

295,320.00  ราคาต  าสุด PN63081045 14/8/2563

204 วัสดุทางการแพทย์ OR         480,296.25      480,296.25 e-bidding บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

     480,296.25 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

480,296.25  ราคาต  าสุด PN63081046 14/8/2563

205 วัสดุทางการแพทย์ OR           69,500.00        69,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        69,500.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 69,500.00  ราคาต  าสุด PN63081047 14/8/2563
206 วัสดุทางการแพทย์ OR           95,297.41        95,297.41 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ

(ประเทศไทย) จ ากดั
       95,297.41 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ

(ประเทศไทย) จ ากดั
95,297.41  ราคาต  าสุด PN63081048 14/8/2563
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207 วัสดุทางการแพทย์ OR           97,500.00        97,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออมนเิมด จ ากดั        97,500.00 บ.ออมนเิมด จ ากดั 97,500.00  ราคาต  าสุด PN63081049 14/8/2563
208 วัสดุทางการแพทย์ OR           86,400.00        86,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์  จ ากดั        86,400.00 บ.โพส เฮลท์ แคร์  จ ากดั 86,400.00  ราคาต  าสุด PN63081050 14/8/2563
209 วัสดุทางการแพทย์ OR           65,500.00        65,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        65,500.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 65,500.00  ราคาต  าสุด PN63081051 17/8/2563
210 วัสดุทางการแพทย์ OR           13,500.00        13,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไตรสตาร์ เทรดด้ิง จ ากดั        13,500.00 บ.ไตรสตาร์ เทรดด้ิง จ ากดั 13,500.00  ราคาต  าสุด PN63081052 17/8/2563
211 วัสดุทางการแพทย์ OR           92,993.70        92,993.70 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ

(ประเทศไทย) จ ากดั
       92,993.70 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ

(ประเทศไทย) จ ากดั
92,993.70  ราคาต  าสุด PN63081053 17/8/2563

212 วัสดุทางการแพทย์ OR           43,200.00        43,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์  จ ากดั        43,200.00 บ.โพส เฮลท์ แคร์  จ ากดั 43,200.00  ราคาต  าสุด PN63081054 17/8/2563
213 วัสดุทางการแพทย์ OR           52,000.00        52,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) 

จ ากดั
       52,000.00 บ.เอม็ ดี ซี (ประเทศไทย) 

จ ากดั
52,000.00  ราคาต  าสุด PN63081055 18/8/2563

214 วัสดุทางการแพทย์ OR           94,500.00        94,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        94,500.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 94,500.00  ราคาต  าสุด PN63081056 18/8/2563
215 วัสดุทางการแพทย์ OR           10,999.60        10,999.60 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ

(ประเทศไทย) จ ากดั
       10,999.60 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ

(ประเทศไทย) จ ากดั
10,999.60  ราคาต  าสุด PN63081057 18/8/2563

216 วัสดุทางการแพทย์ OR           35,440.00        35,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกยูนเิทรด จ ากดั        35,440.00 บ.บางกอกยูนเิทรด จ ากดั 35,440.00  ราคาต  าสุด PN63081058 18/8/2563
217 วัสดุทางการแพทย์ OR           35,000.00        35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        35,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 35,000.00  ราคาต  าสุด PN63081059 18/8/2563
218 วัสดุทางการแพทย์ OR           52,000.00        52,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากดั
       52,000.00 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากดั
52,000.00  ราคาต  าสุด PN63081060 18/8/2563

219 วัสดุทางการแพทย์ OR           74,000.00        74,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

       74,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

74,000.00  ราคาต  าสุด PN63081061 18/8/2563

220 วัสดุทางการแพทย์ OR           82,800.00        82,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        82,800.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 82,800.00  ราคาต  าสุด PN63081062 19/8/2563
221 วัสดุทางการแพทย์ OR           34,610.00        34,610.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากดั
       34,610.00 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากดั
34,610.00  ราคาต  าสุด PN63081063 19/8/2563

222 วัสดุทางการแพทย์ OR           66,000.00        66,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

       66,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

66,000.00  ราคาต  าสุด PN63081064 19/8/2563

223 วัสดุทางการแพทย์ OR         307,350.00      307,350.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

     307,350.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

307,350.00  ราคาต  าสุด PN63081065 19/8/2563

224 วัสดุทางการแพทย์ OR         382,712.25      382,712.25 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

     382,712.25 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

382,712.25  ราคาต  าสุด PN63081066 20/8/2563

225 วัสดุทางการแพทย์ OR           82,160.00        82,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากดั        82,160.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากดั 82,160.00  ราคาต  าสุด PN63081067 20/8/2563
226 วัสดุทางการแพทย์ OR           35,000.00        35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        35,000.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        35,000.00  ราคาต  าสุด PN63081068 20/8/2563
227 วัสดุทางการแพทย์ OR           88,900.00        88,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        88,900.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        88,900.00  ราคาต  าสุด PN63081069 20/8/2563
228 วัสดุทางการแพทย์ OR           19,100.00        19,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากดั
       19,100.00 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากดั
       19,100.00  ราคาต  าสุด PN63081070 20/8/2563

229 วัสดุทางการแพทย์ OR           76,000.00        76,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออมนเิมด จ ากดั        76,000.00 บ.ออมนเิมด จ ากดั 76,000.00  ราคาต  าสุด PN63081071 20/8/2563
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230 วัสดุทางการแพทย์ OR           42,000.00        42,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

       42,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

       42,000.00  ราคาต  าสุด PN63081072 20/8/2563

231 วัสดุทางการแพทย์ OR           71,300.00        71,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากดั        71,300.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากดั        71,300.00  ราคาต  าสุด PN63081073 21/8/2563
232 วัสดุทางการแพทย์ OR           72,500.00        72,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        72,500.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        72,500.00  ราคาต  าสุด PN63081074 21/8/2563
233 วัสดุทางการแพทย์ OR           39,800.00        39,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากดั
       39,800.00 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากดั
39,800.00  ราคาต  าสุด PN63081075 21/8/2563

234 วัสดุทางการแพทย์ OR           89,880.00        89,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

       89,880.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

       89,880.00  ราคาต  าสุด PN63081076 21/8/2563

235 วัสดุทางการแพทย์ OR           48,150.00        48,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ 
จ ากดั

       48,150.00 บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ 
จ ากดั

       48,150.00  ราคาต  าสุด PN63081077 21/8/2563

236 วัสดุทางการแพทย์ OR 57,700.00        57,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        57,700.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 57,700.00  ราคาต  าสุด PN63081078 24/8/2563
237 วัสดุทางการแพทย์ OR            8,800.00          8,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เกรซเมดิคัลโปรดักส์ จ ากดั          8,800.00 บ.เกรซเมดิคัลโปรดักส์ จ ากดั          8,800.00  ราคาต  าสุด PN63081079 24/8/2563
238 วัสดุทางการแพทย์ OR           87,740.00        87,740.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ 

จ ากดั
       87,740.00 บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ 

จ ากดั
       87,740.00  ราคาต  าสุด PN63081080 24/8/2563

239 วัสดุทางการแพทย์ OR           85,895.32        85,895.32 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากดั

       85,895.32 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากดั

       85,895.32  ราคาต  าสุด PN63081081 24/8/2563

240 วัสดุทางการแพทย์ OR           56,000.00        56,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ส.เจริญเทรดด้ิง จ ากดั        56,000.00 บ.ส.เจริญเทรดด้ิง จ ากดั        56,000.00  ราคาต  าสุด PN63081082 24/8/2563
241 วัสดุทางการแพทย์ OR           72,760.00        72,760.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
       72,760.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
       72,760.00  ราคาต  าสุด PN63081083 24/8/2563

242 วัสดุทางการแพทย์ OR           66,000.00        66,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        66,000.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 66,000.00  ราคาต  าสุด PN63081084 25/8/2563
243 วัสดุทางการแพทย์ OR            7,125.00          7,125.00 เฉพาะเจาะจง บ.นานาเวชภัณฑ์ จ ากดั          7,125.00 บ.นานาเวชภัณฑ์ จ ากดั          7,125.00  ราคาต  าสุด PN63081085 25/8/2563
244 วัสดุทางการแพทย์ OR           64,852.68        64,852.68 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากดั
       64,852.68 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากดั
       64,852.68  ราคาต  าสุด PN63081086 25/8/2563

245 วัสดุทางการแพทย์ OR           45,000.00        45,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากดั

       45,000.00 บ.ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากดั

       45,000.00  ราคาต  าสุด PN63081087 25/8/2563

246 วัสดุทางการแพทย์ OR           55,105.00        55,105.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนิกิซ์ เซอร์จิคัล อคิวิปเม๎นท์
(ประเทศทไทย) จ ากดั

       55,105.00 บ.ฟนิกิซ์ เซอร์จิคัล อคิวิปเม๎นท์
(ประเทศทไทย) จ ากดั

       55,105.00  ราคาต  าสุด PN63081088 25/8/2563

247 วัสดุทางการแพทย์ OR           52,440.00        52,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออโธพเีซีย จ ากดั        52,440.00 บ.ออโธพเีซีย จ ากดั        52,440.00  ราคาต  าสุด PN63081089 26/8/2563
248 วัสดุทางการแพทย์ OR           59,893.00        59,893.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        59,893.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        59,893.00  ราคาต  าสุด PN63081090 26/8/2563
249 วัสดุทางการแพทย์ OR           86,000.00        86,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        86,000.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        86,000.00  ราคาต  าสุด PN63081091 26/8/2563
250 วัสดุทางการแพทย์ OR           68,840.00        68,840.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนิกิซ์ เซอร์จิคัล อคิวิปเม๎นท์

(ประเทศทไทย) จ ากดั
       68,840.00 บ.ฟนิกิซ์ เซอร์จิคัล อคิวิปเม๎นท์

(ประเทศทไทย) จ ากดั
       68,840.00  ราคาต  าสุด PN63081092 26/8/2563

251 วัสดุทางการแพทย์ OR           56,496.00        56,496.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากดั

       56,496.00 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากดั

       56,496.00  ราคาต  าสุด PN63081093 26/8/2563
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252 วัสดุทางการแพทย์ OR           59,893.00        59,893.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        59,893.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั        59,893.00  ราคาต  าสุด PN63081094 27/8/2563
253 วัสดุทางการแพทย์ OR           83,000.00        83,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        83,000.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั 83,000.00  ราคาต  าสุด PN63081095 27/8/2563
254 วัสดุทางการแพทย์ OR           40,125.00        40,125.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟนิกิซ์ เซอร์จิคัล อคิวิปเม๎นท์

(ประเทศทไทย) จ ากดั
       40,125.00 บ.ฟนิกิซ์ เซอร์จิคัล อคิวิปเม๎นท์

(ประเทศทไทย) จ ากดั
       40,125.00  ราคาต  าสุด PN63081096 27/8/2563

255 วัสดุทางการแพทย์ OR           37,507.78        37,507.78 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากดั

       37,507.78 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากดั

       37,507.78  ราคาต  าสุด PN63081097 27/8/2563

256 วัสดุทางการแพทย์ OR           83,770.30        83,770.30 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ
(ประเทศไทย) จ ากดั

       83,770.30 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ
(ประเทศไทย) จ ากดั

       83,770.30  ราคาต  าสุด PN63081098 27/8/2563

257 วัสดุทางการแพทย์ OR           88,880.00        88,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากดั

       88,880.00 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากดั

88,880.00  ราคาต  าสุด PN63081099 28/8/2563

258 วัสดุทางการแพทย์ OR           77,600.00        77,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        77,600.00 บ.ซันเมดิเทค จ ากดั        77,600.00  ราคาต  าสุด PN63081100 28/8/2563
259 วัสดุทางการแพทย์ OR           93,739.49        93,739.49 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ

(ประเทศไทย) จ ากดั
       93,739.49 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ

(ประเทศไทย) จ ากดั
       93,739.49  ราคาต  าสุด PN63081101 28/8/2563

260 วัสดุทางการแพทย์ OR           39,780.00        39,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากดั

       39,780.00 บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากดั

       39,780.00  ราคาต  าสุด PN63081102 31/8/2563

261 วัสดุทางการแพทย์ OR            5,992.00          5,992.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

         5,992.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

         5,992.00  ราคาต  าสุด PN63081103 31/8/2563

262 วัสดุทางการแพทย์ OR           69,550.00        69,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ
(ประเทศไทย) จ ากดั

       69,550.00 บ.บอสตัน ไซเอนทิฟคิ
(ประเทศไทย) จ ากดั

       69,550.00  ราคาต  าสุด PN63081104 31/8/2563

263 (เวชกรรมฟื้นฟ)ู         495,000.00 495,000.00 วงเงินไมํเกนิ5แสน บ.ซิลลิค 495,000.00 บ.ซิลลิค 495,000.00 ราคาต  าสุด Pฟ63080021 10 สค 63
264 (เวชกรรมฟื้นฟ)ู           92,980.00 92,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น แคร์ 92,980.00 บ.โมเดิร์น แคร์ 92,980.00 ราคาต  าสุด Pฟ63080022 14 สค 63
265 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           81,200.00 81,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิโนเทค 81,200.00 บ.อนิโนเทค 81,200.00 ราคาต  าสุด Pต63080129 03/08/63
266 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.แม็กซิม 13,500.00 บ.แม็กซิม 13,500.00 ราคาต  าสุด Pต63080130 03/08/63
267 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แม็กซิม 25,000.00 บ.แม็กซิม 25,000.00 ราคาต  าสุด Pต63080131 04/08/63
268 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 96,300.00 บ.ดีเคเอสเอช 96,300.00 ราคาต  าสุด Pต63080132 07/08/63
269 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีอาร์บี 88,275.00 บ.ทีอาร์บี 88,275.00 ราคาต  าสุด Pต63080133 07/08/63
270 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 37,450.00 บ.ดีเคเอสเอช 37,450.00 ราคาต  าสุด Pต63080134 07/08/63
271 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 51,360.00 บ.ดีเคเอสเอช 51,360.00 ราคาต  าสุด Pต63080135 07/08/63
272 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)            5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค 5,600.00 บ.ซิลลิค 5,600.00 ราคาต  าสุด Pต63080136 13/08/63
273 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           56,175.00 56,175.00 เฉพาะเจาะจง บ.แม็กซิม 56,175.00 บ.แม็กซิม 56,175.00 ราคาต  าสุด Pต63080137 13/08/63
274 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.จอห์นสัน 85,600.00 บ.จอห์นสัน 85,600.00 ราคาต  าสุด Pต63080138 13/08/63
275 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)            2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 2,140.00 บ.ดีเคเอสเอช 2,140.00 ราคาต  าสุด Pต63080139 13/08/63
276 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิโนเทค 33,600.00 บ.อนิโนเทค 33,600.00 ราคาต  าสุด Pต63080140 13/08/63
277 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีอาร์บี 88,275.00 บ.ทีอาร์บี 88,275.00 ราคาต  าสุด Pต63080141 13/08/63
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278 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 37,450.00 บ.ดีเคเอสเอช 37,450.00 ราคาต  าสุด Pต63080142 13/08/63
279 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 18,000.00 บ.ดีเคเอสเอช 18,000.00 ราคาต  าสุด Pต63080143 13/08/63
280 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีอาร์บี 88,275.00 บ.ทีอาร์บี 88,275.00 ราคาต  าสุด Pต63080144 18/08/63
281 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 96,300.00 บ.ดีเคเอสเอช 96,300.00 ราคาต  าสุด Pต63080145 18/08/63
282 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีอาร์บี 88,275.00 บ.ทีอาร์บี 88,275.00 ราคาต  าสุด Pต63080146 18/08/63
283 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แม็กซิม 75,000.00 บ.แม็กซิม 75,000.00 ราคาต  าสุด Pต63080147 18/08/63
284 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)            4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอก็ 4,900.00 บ.อาร์เอก็ 4,900.00 ราคาต  าสุด Pต63080148 18/08/63
285 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)            2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 2,140.00 บ.ดีเคเอสเอช 2,140.00 ราคาต  าสุด Pต63080149 18/08/63
286 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 88,275.00 บ.ดีเคเอสเอช 88,275.00 ราคาต  าสุด Pต63080150 18/08/63
287 วัสดุการแพทย์ (OR ตา)           95,200.00 95,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิโนเทค 95,200.00 บ.อนิโนเทค 95,200.00 ราคาต  าสุด Pต63080151 18/08/63
288 วัสดุการแพทย์ (กายวิภาค)           98,560.00        98,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 98,560.00 บ.ดีเคเอสเอช 98,560.00 ราคาต  าสุด PH63080009 03/08/63

289 วัสดุการแพทย์ (กายวิภาค)           58,380.00        58,380.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 58,380.00 บ.ดีเคเอสเอช 58,380.00 ราคาต  าสุด PH63080010 10/08/63
290 วัสดุการแพทย์ (กายวิภาค)           75,114.00        75,114.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ เอส ไซน์ 75,114.00 บ.เอ เอส ไซน์ 75,114.00 ราคาต  าสุด PH63080011 25/8/1963
291 วัสดุการแพทย์ (กายวิภาค)           61,000.00        61,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ 61,000.00 บ.แล็บมาสเตอร์ 61,000.00 ราคาต  าสุด PH63080012 25/8/1963
292 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           21,186.00 21,186.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 21,186.00 บ.ดีเคเอสเอช 21,186.00 ราคาต  าสุด QB63080092 03/08/63
293 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอม็มีเนน๎ 75,000.00 หจก.เอม็มีเนน๎ 75,000.00 ราคาต  าสุด QB63080093 03/08/63
294 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอม็มีเนน๎ 75,000.00 หจก.เอม็มีเนน๎ 75,000.00 ราคาต  าสุด QB63080094 05/08/63
295 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           62,653.85 62,653.85 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 62,653.85 บ.ดีเคเอสเอช 62,653.85 ราคาต  าสุด QB63080095 05/08/63
296 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           78,475.00 78,475.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออร์โทดอนทิคไลน์ 78,475.00 บ.ออร์โทดอนทิคไลน์ 78,475.00 ราคาต  าสุด QB63080096 05/08/63
297 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           63,140.00 63,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออสเทมส์ 63,140.00 บ.ออสเทมส์ 63,140.00 ราคาต  าสุด QB63080097 05/08/63
298 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           48,450.00 48,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี ทันตเวช 48,450.00 บ.เอส.ดี ทันตเวช 48,450.00 ราคาต  าสุด QB63080098 07/08/63
299 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           58,197.30 58,197.30 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 58,197.30 บ.ดีเคเอสเอช 58,197.30 ราคาต  าสุด QB63080099 07/08/63
300 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           23,120.00 23,120.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอคิวพลัส 23,120.00 บ.ไอคิวพลัส 23,120.00 ราคาต  าสุด QB63080100 07/08/63
301 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           55,140.00 55,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด 55,140.00 บ.แอคคอร์ด 55,140.00 ราคาต  าสุด QB63080101 07/08/63
302 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอม็มีเนน๎ซ์ 72,000.00 บ.เอม็มีเนน๎ซ์ 72,000.00 ราคาต  าสุด QB63080102 07/08/63
303 วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม)           96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 96,300.00 บ.ดีเคเอสเอช 96,300.00 ราคาต  าสุด QB63080103 07/08/63
304 วัสดุการแพทย์ รังสีรักษา 

(85B)
          90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บิซ ไลน์ 90,000.00 บ.บิซ ไลน์ 90,000.00 ราคาต  าสุด PT630580005 17/08/63

305 วัสดุวิทยาศาสตร์         100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

100,000.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

100,000.00 ราคาต  าสุด PK63080690 03/08/63

306 วัสดุวิทยาศาสตร์           89,773.00 89,773.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 89,773.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 89,773.00 ราคาต  าสุด PK63080691 04/08/63
307 วัสดุวิทยาศาสตร์            8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 8,100.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 8,100.00 ราคาต  าสุด PK63080692 04/08/63
308 วัสดุวิทยาศาสตร์           26,508.00 26,508.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัส จ ากดั 

(มหาชน)
26,508.00 บ. เทคโนเมดิคัส จ ากดั 

(มหาชน)
26,508.00 ราคาต  าสุด PK63080693 04/08/63



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้เสนอราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

309 วัสดุวิทยาศาสตร์           13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมด-วัน จ ากดั 13,400.00 บ. เมด-วัน จ ากดั 13,400.00 ราคาต  าสุด PK63080694 04/08/63
310 วัสดุวิทยาศาสตร์           94,920.00 94,920.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย )

 จ ากดั
94,920.00 บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย )

 จ ากดั
94,920.00 ราคาต  าสุด PK63080695 05/08/63

311 วัสดุวิทยาศาสตร์           10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 10,000.00 หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 10,000.00 ราคาต  าสุด PK63080696 05/08/63

312 วัสดุวิทยาศาสตร์           42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. 101 เมดิแคร์ จ ากดั 42,800.00 บ. 101 เมดิแคร์ จ ากดั 42,800.00 ราคาต  าสุด PK63080697 05/08/63
313 วัสดุวิทยาศาสตร์           30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
30,000.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
30,000.00 ราคาต  าสุด PK63080698 06/08/63

314 วัสดุวิทยาศาสตร์           93,411.00 93,411.00 เฉพาะเจาะจง บ. เดนติกา๎ จ ากดั 93,411.00 บ. เดนติกา๎ จ ากดั 93,411.00 ราคาต  าสุด PK63080699 06/08/63
315 วัสดุวิทยาศาสตร์           89,612.50 89,612.50 เฉพาะเจาะจง บ. โนวํา เฮลธ์ค์ จ ากดั 89,612.50 บ. โนวํา เฮลธ์ค์ จ ากดั 89,612.50 ราคาต  าสุด PK63080700 06/08/63
316 วัสดุวิทยาศาสตร์           97,486.00 97,486.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั 97,486.00 บ. ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั 97,486.00 ราคาต  าสุด PK63080701 06/08/63

317 วัสดุวิทยาศาสตร์           87,793.50 87,793.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

87,793.50 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

87,793.50 ราคาต  าสุด PK63080702 06/08/63

318 วัสดุวิทยาศาสตร์           98,012.00 98,012.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ 
จ ากดั

98,012.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ 
จ ากดั

98,012.00 ราคาต  าสุด PK63080703 06/08/63

319 วัสดุวิทยาศาสตร์           29,104.00 29,104.00 เฉพาะเจาะจง บ. ควอลิฟาย กรุ๏ป จ ากดั 29,104.00 บ. ควอลิฟาย กรุ๏ป จ ากดั 29,104.00 ราคาต  าสุด PK63080704 06/08/63
320 วัสดุวิทยาศาสตร์           14,075.00 14,075.00 เฉพาะเจาะจง บ. โนวํา เฮลธ์ค์ จ ากดั 14,075.00 บ. โนวํา เฮลธ์ค์ จ ากดั 14,075.00 ราคาต  าสุด PK63080705 07/08/63
321 วัสดุวิทยาศาสตร์           98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากดั
98,440.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากดั
98,440.00 ราคาต  าสุด PK63080706 07/08/63

322 วัสดุวิทยาศาสตร์            6,737.99 6,737.99 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 6,737.99 หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 6,737.99 ราคาต  าสุด PK63080707 07/08/63

323 วัสดุวิทยาศาสตร์           50,718.00 50,718.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย )
 จ ากดั

50,718.00 บ. ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย )
 จ ากดั

50,718.00 ราคาต  าสุด PK63080708 07/08/63

324 วัสดุวิทยาศาสตร์           80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บ. โนวํา เฮลธ์ค์ จ ากดั 80,892.00 บ. โนวํา เฮลธ์ค์ จ ากดั 80,892.00 ราคาต  าสุด PK63080709 07/08/63
325 วัสดุวิทยาศาสตร์           89,238.00 89,238.00 เฉพาะเจาะจง บ. กรุงเทพ อนิเตอร์ โปรดักส์ 

จ ากดั
89,238.00 บ. กรุงเทพ อนิเตอร์ โปรดักส์ 

จ ากดั
89,238.00 ราคาต  าสุด PK63080710 07/08/63

326 วัสดุวิทยาศาสตร์           98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

98,868.00 บ. ดี ซี เอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

98,868.00 ราคาต  าสุด PK63080711 07/08/63

327 วัสดุวิทยาศาสตร์           80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 80,892.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 80,892.00 ราคาต  าสุด PK63080712 07/08/63
328 วัสดุวิทยาศาสตร์           82,818.00 82,818.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิทอป จ ากดั 82,818.00 บ. เมดิทอป จ ากดั 82,818.00 ราคาต  าสุด PK63080713 07/08/63
329 วัสดุวิทยาศาสตร์           47,080.00 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิโดเมด (ประเทศไทย) 

จ ากดั
47,080.00 บ.อนิโดเมด (ประเทศไทย) 

จ ากดั
47,080.00 ราคาต  าสุด PK63080714 07/08/63

330 วัสดุวิทยาศาสตร์           87,510.80 87,510.80 เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ เมด จ ากดั 87,510.80 บ.พาวเวอร์ เมด จ ากดั 87,510.80 ราคาต  าสุด PK63080715 07/08/63
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331 วัสดุวิทยาศาสตร์           98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ เมด จ ากดั 98,868.00 บ.พาวเวอร์ เมด จ ากดั 98,868.00 ราคาต  าสุด PK63080716 10/08/63
332 วัสดุวิทยาศาสตร์           92,876.00 92,876.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิโนวา จ ากดั 92,876.00 บ.เมดดิโนวา จ ากดั 92,876.00 ราคาต  าสุด PK63080717 10/08/63
333 วัสดุวิทยาศาสตร์         273,600.00 273,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ 

จ ากดั
273,600.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ 

จ ากดั
273,600.00 ราคาต  าสุด PK63080718 10/08/63

334 วัสดุวิทยาศาสตร์           97,819.40 97,819.40 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 97,819.40 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 97,819.40 ราคาต  าสุด PK63080719 10/08/63
335 วัสดุวิทยาศาสตร์            1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. COMMERCIAI SCIENCE 

CO
1,300.00 บ. COMMERCIAI SCIENCE 

CO
1,300.00 ราคาต  าสุด PK63080720 10/08/63

336 วัสดุวิทยาศาสตร์           90,479.20 90,479.20 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

90,479.20 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

90,479.20 ราคาต  าสุด PK63080721 10/08/63

337 วัสดุวิทยาศาสตร์           70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง  หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 70,620.00  หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 70,620.00 ราคาต  าสุด PK63080722 10/08/63

338 วัสดุวิทยาศาสตร์           91,485.00 91,485.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

91,485.00 บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

91,485.00 ราคาต  าสุด PK63080723 10/08/63

339 วัสดุวิทยาศาสตร์           88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากดั

88,275.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากดั

88,275.00 ราคาต  าสุด PK63080724 10/08/63

340 วัสดุวิทยาศาสตร์         897,263.00 897,263.00 เฉพาะเจาะจง บ.กู๏ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากดั

897,263.00 บ.กู๏ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากดั

897,263.00 ราคาต  าสุด PK63080725 10/08/63

341 วัสดุวิทยาศาสตร์           93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดนติกา๎ จ ากดั 93,090.00 บ.เดนติกา๎ จ ากดั 93,090.00 ราคาต  าสุด PK63080726 13/08/63
342 วัสดุวิทยาศาสตร์           63,100.00 63,100.00 e-bidding บ.โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั 63,100.00 บ.โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั 63,100.00 ราคาต  าสุด PK63080727 13/08/63
343 วัสดุวิทยาศาสตร์           13,670.00 13,670.00 e-bidding บ.เมดดิโนวา จ ากดั 13,670.00 บ.เมดดิโนวา จ ากดั 13,670.00 ราคาต  าสุด PK63080728 13/08/63
344 วัสดุวิทยาศาสตร์           89,460.00 89,460.00 เฉพาะเจาะจง บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 89,460.00 บ.พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 89,460.00 ราคาต  าสุด PK63080729 13/08/63
345 วัสดุวิทยาศาสตร์           99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 99,510.00 หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 99,510.00 ราคาต  าสุด PK63080730 13/08/63

346 วัสดุวิทยาศาสตร์           20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากดั

20,330.00 บ.วิลแฮล์ม ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากดั

20,330.00 ราคาต  าสุด PK63080731 13/08/63

347 วัสดุวิทยาศาสตร์           79,800.00 79,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. 101 เมดิแคร์ จ ากดั 79,800.00 บ. 101 เมดิแคร์ จ ากดั 79,800.00 ราคาต  าสุด PK63080732 13/08/63
348 วัสดุวิทยาศาสตร์           94,920.00 94,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.กู๏ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากดั
94,920.00 บ.กู๏ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากดั
94,920.00 ราคาต  าสุด PK63080733 13/08/63

349 วัสดุวิทยาศาสตร์            6,140.00 6,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

6,140.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

6,140.00 ราคาต  าสุด PK63080734 17/08/63

350 วัสดุวิทยาศาสตร์               800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) 
จ ากดั

800.00 บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) 
จ ากดั

800.00 ราคาต  าสุด PK63080735 17/08/63

351 วัสดุวิทยาศาสตร์            8,950.00 8,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากดั 8,950.00 บ.เมดิทอป จ ากดั 8,950.00 ราคาต  าสุด PK63080736 17/08/63
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352 วัสดุวิทยาศาสตร์           17,505.20 17,505.20 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล ซายน ์เซอร์วิส 
จ ากดั

17,505.20 บ.เมดิคอล ซายน ์เซอร์วิส 
จ ากดั

17,505.20 ราคาต  าสุด PK63080737 17/08/63

353 วัสดุวิทยาศาสตร์           94,800.00 94,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพ อนิเตอร์ โปรดักส์ 
จ ากดั

94,800.00 บ.กรุงเทพ อนิเตอร์ โปรดักส์ 
จ ากดั

94,800.00 ราคาต  าสุด PK63080738 17/08/63

354 วัสดุวิทยาศาสตร์           82,818.00 82,818.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน ์จ ากดั 82,818.00 บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน ์จ ากดั 82,818.00 ราคาต  าสุด PK63080739 17/08/63

355 วัสดุวิทยาศาสตร์           40,446.00 40,446.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

40,446.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

40,446.00 ราคาต  าสุด PK63080740 17/08/63

356 วัสดุวิทยาศาสตร์            9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บ.ก็ด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากดั

9,630.00 บ.ก็ด๊ เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากดั

9,630.00 ราคาต  าสุด PK63080742 17/08/63

357 วัสดุวิทยาศาสตร์           69,140.00 69,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดดิโนวา จ ากดั 69,140.00 บ.เมดดิโนวา จ ากดั 69,140.00 ราคาต  าสุด PK63080743 17/08/63
358 วัสดุวิทยาศาสตร์           66,126.00 66,126.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
66,126.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
66,126.00 ราคาต  าสุด PK63080744 17/08/63

359 วัสดุวิทยาศาสตร์            8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั 8,100.00 บ.โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั 8,100.00 ราคาต  าสุด PK63080745 17/08/63
360 วัสดุวิทยาศาสตร์           90,094.00 90,094.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 90,094.00 หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 90,094.00 ราคาต  าสุด PK63080746 17/08/63

361 วัสดุวิทยาศาสตร์           98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 98,868.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 98,868.00 ราคาต  าสุด PK63080747 17/08/63
362 วัสดุวิทยาศาสตร์           80,885.81 80,885.81 เฉพาะเจาะจง บ. 101 เมดิแคร์ จ ากดั 80,885.81 บ. 101 เมดิแคร์ จ ากดั 80,885.81 ราคาต  าสุด PK63080748 18/08/63
363 วัสดุวิทยาศาสตร์           97,156.00 97,156.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 97,156.00 หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 97,156.00 ราคาต  าสุด PK63080749 18/08/63

364 วัสดุวิทยาศาสตร์           26,508.00 26,508.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ากดั (มหาชน) 26,508.00 บ.เทคโนเมดิคัล จ ากดั (มหาชน) 26,508.00 ราคาต  าสุด PK63080750 18/08/63

365 วัสดุวิทยาศาสตร์           13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยสกอ็ต จ ากดั 13,600.00 บ.ไทยสกอ็ต จ ากดั 13,600.00 ราคาต  าสุด PK63080751 18/08/63
366 วัสดุวิทยาศาสตร์           98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอฟฟเินเท็ค จ ากดั 98,868.00 บ.แอฟฟเินเท็ค จ ากดั 98,868.00 ราคาต  าสุด PK63080752 18/08/63
367 วัสดุวิทยาศาสตร์           89,666.00 89,666.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 89,666.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 89,666.00 ราคาต  าสุด PK63080753 19/08/63
368 วัสดุวิทยาศาสตร์           89,024.00 89,024.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
89,024.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
89,024.00 ราคาต  าสุด PK63080754 19/08/63

369 วัสดุวิทยาศาสตร์           99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บ.กู๏ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากดั

99,510.00 บ.กู๏ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากดั

99,510.00 ราคาต  าสุด PK63080755 19/08/63

370 วัสดุวิทยาศาสตร์           94,795.00 94,795.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั 94,795.00 บ.โนวํา เฮลธ์แคร์ จ ากดั 94,795.00 ราคาต  าสุด PK63080756 19/08/63
371 วัสดุวิทยาศาสตร์           42,265.00 42,265.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 42,265.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 42,265.00 ราคาต  าสุด PK63080757 19/08/63
372 วัสดุวิทยาศาสตร์            1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 1,600.00 หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 1,600.00 ราคาต  าสุด PK63080758 19/08/63

373 วัสดุวิทยาศาสตร์            4,440.00 4,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 4,440.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 4,440.00 ราคาต  าสุด PK63080759 19/08/63
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374 วัสดุวิทยาศาสตร์           10,650.00 10,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

10,650.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

10,650.00 ราคาต  าสุด PK63080760 20/08/63

375 วัสดุวิทยาศาสตร์           97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

97,584.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

97,584.00 ราคาต  าสุด PK63080761 20/08/63

376 วัสดุวิทยาศาสตร์           89,238.00 89,238.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ 
จ ากดั

89,238.00 บ.แล็ปมาสเตอร์ แอ๏ดวานซ์ 
จ ากดั

89,238.00 ราคาต  าสุด PK63080762 20/08/63

377 วัสดุวิทยาศาสตร์           90,479.20 90,479.20 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 90,479.20 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 90,479.20 ราคาต  าสุด PK63080763 20/08/63
378 วัสดุวิทยาศาสตร์           80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
80,892.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
80,892.00 ราคาต  าสุด PK63080764 20/08/63

379 วัสดุวิทยาศาสตร์           97,263.00 97,263.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน ์จ ากดั 97,263.00 บ.เฮาส์เชน เบอร์นสไตน ์จ ากดั 97,263.00 ราคาต  าสุด PK63080765 20/08/63

380 วัสดุวิทยาศาสตร์           88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์เทด เอน็เตอร์ไพรส์ 
จ ากดั

88,275.00 บ.เวิลด์เทด เอน็เตอร์ไพรส์ 
จ ากดั

88,275.00 ราคาต  าสุด PK63080766 20/08/63

381 วัสดุวิทยาศาสตร์           70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 70,620.00 หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 70,620.00 ราคาต  าสุด PK63080767 20/08/63

382 วัสดุวิทยาศาสตร์            4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไฮเมดิคอล จ ากดั 4,800.00 บ.ไฮเมดิคอล จ ากดั 4,800.00 ราคาต  าสุด PK63080768 21/08/63
383 วัสดุวิทยาศาสตร์           30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล ซายน ์เซอร์วิส 

จ ากดั
30,000.00 บ.เมดิคอล ซายน ์เซอร์วิส 

จ ากดั
30,000.00 ราคาต  าสุด PK63080769 21/08/63

384 วัสดุวิทยาศาสตร์           11,663.00 11,663.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

11,663.00 บ.ดีเคเฮสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

11,663.00 ราคาต  าสุด PK63080770 21/08/63

385 วัสดุวิทยาศาสตร์           17,900.00 17,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 17,900.00 หจก. คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์ 17,900.00 ราคาต  าสุด PK63080771 21/08/63

386 วัสดุวิทยาศาสตร์            3,530.00 3,530.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล ซายน ์เซอร์วิส 
จ ากดั

3,530.00 บ.เมดิคอล ซายน ์เซอร์วิส 
จ ากดั

3,530.00 ราคาต  าสุด PK63080772 24/08/63

387 วัสดุวิทยาศาสตร์           10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 10,800.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 10,800.00 ราคาต  าสุด PK63080773 28/08/63
388 วัสดุวิทยาศาสตร์           93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 93,000.00 บ. พ ีซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั 93,000.00 ราคาต  าสุด PK63080774 28/08/63
389 วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื น           90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ซี.เค 

ปิโตรเลียม
       90,000.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ซี.เค 

ปิโตรเลียม
       90,000.00 ราคาต  าสุด PB630800024 06/08/63

390 วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื น           90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ซี.เค 
ปิโตรเลียม

       90,000.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ซี.เค 
ปิโตรเลียม

       90,000.00 ราคาต  าสุด PB630800025 13/08/63

391 วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื น           35,000.00        35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ทรงชายเคหะภัณฑ์ (แก๏ส)        35,000.00 ร๎าน ทรงชายเคหะภัณฑ์ (แก๏ส)        35,000.00 ราคาต  าสุด PB630800026 24/08/63

392 วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื น           90,000.00        90,000.00 เฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ซี.เค 
ปิโตรเลียม

       90,000.00 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั ซี.เค 
ปิโตรเลียม

       90,000.00 ราคาต  าสุด PB630800027 26/08/63
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393 วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลื น           20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย        20,000.00 หจก.พลับพลาชัย        20,000.00 ราคาต  าสุด PB63080046 25/08/63
394 วัสดุโครงการ               855.00            855.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ถาวรกจิ2            855.00 ร๎าน ถาวรกจิ3            855.00 ราคาต  าสุด PY63080331 14/08/63
395 วัสดุโครงการ           16,000.00        16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแคร์ เทรดด้ิง จ ากดั        16,000.00 บริษัท วีแคร์ เทรดด้ิง จ ากดั        16,000.00 ราคาต  าสุด PY63080332 20/08/63
396 วัสดุโครงการ            4,000.00          4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีแคร์ เทรดด้ิง จ ากดั          4,000.00 บริษัท วีแคร์ เทรดด้ิง จ ากดั          4,000.00 ราคาต  าสุด PY63080333 20/08/63
397 วัสดุโครงการ            2,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พลับพลาชัย          2,000.00 หจก.พลับพลาชัย          2,000.00 ราคาต  าสุด PY63080334 20/08/63
398 วัสดุโครงการ           10,165.00        10,165.00 เฉพาะเจาะจง เจ.เอส.ไบโอเคมีคอล        10,165.00 เจ.เอส.ไบโอเคมีคอล        10,165.00 ราคาต  าสุด PY63080340 25/08/63
399 วัสดุโครงการ           32,480.00        32,480.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ชัยเจริญ        32,480.00 ร๎าน ชัยเจริญ        32,480.00 ราคาต  าสุด PY63080341 25/08/63
400 วัสดุโครงการ           30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อบปี้เซ็นเตอร์        30,000.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อบปี้เซ็นเตอร์        30,000.00 ราคาต  าสุด PY63081832 27/08/63
401 วัสดุโครงการ            1,500.00          1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อบปี้เซ็นเตอร์          1,500.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อบปี้เซ็นเตอร์          1,500.00 ราคาต  าสุด PY63081857 31/08/63
402 วัสดุโครงการ           30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อบปี้เซ็นเตอร์        30,000.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อบปี้เซ็นเตอร์        30,000.00 ราคาต  าสุด P263081854 31/08/63
403 วัสดุโครงการ            1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อบปี้เซ็นเตอร์          1,800.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อบปี้เซ็นเตอร์          1,800.00 ราคาต  าสุด P263081855 31/08/63
404 วัสดุโครงการ               600.00            600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อบปี้เซ็นเตอร์            600.00 ร๎าน เอ.เอส ก๏อบปี้เซ็นเตอร์            600.00 ราคาต  าสุด P263081856 31/08/63
405 วัสดุโครงการ            5,000.00      5,000.0000 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ.เอส ก๏อบปี้เซ็นเตอร์      5,000.0000 ร๎าน เอ.เอส ก๏อบปี้เซ็นเตอร์      5,000.0000 ราคาต  าสุด P263081840 28/08/63
406 วัสดุโครงการ           18,500.00        18,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต ชุติมาธิกลุ        18,500.00 นายชยุต ชุติมาธิกลุ        18,500.00 ราคาต  าสุด P263081858 31/08/63
407 วัสดุกอํสร๎าง               41,991            41,991 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกอํสร๎าง            41,991 ร๎านปิยพรกอํสร๎าง            41,991 ราคาต  าสุด P963080169 6/08/2563
408 วัสดุกอํสร๎าง                4,520              4,520 เฉพาะเจาะจง สกลชัย              4,520 สกลชัย              4,520 ราคาต  าสุด P963080170 7/08/2563
409 วัสดุกอํสร๎าง               12,960            12,960 เฉพาะเจาะจง ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จ ากดั            12,960 ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จ ากดั            12,960 ราคาต  าสุด P963080171 7/08/2563
410 วัสดุกอํสร๎าง               38,722            38,722 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกอํสร๎าง            38,722 ร๎านปิยพรกอํสร๎าง            38,722 ราคาต  าสุด P963080173 21/08/2563
411 วัสดุกอํสร๎าง                4,363              4,363 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี              4,363 ต.พฒันาการราชบุรี              4,363 ราคาต  าสุด P963080174 21/08/2563
412 วัสดุกอํสร๎าง               11,260            11,260 เฉพาะเจาะจง สกลชัย            11,260 สกลชัย            11,260 ราคาต  าสุด P963080175 28/08/2563
413 วัสดุกอํสร๎าง               66,220            66,220 เฉพาะเจาะจง หลักเพชร            66,220 หลักเพชร            66,220 ราคาต  าสุด P963080176 28/08/2563
414 วัสดุไฟฟา้               52,800            52,800 เฉพาะเจาะจง ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จ ากดั            52,800 ร๎านปิยพรกอํสร๎าง            52,800 ราคาต  าสุด PA63080132 3/08/2563
415 วัสดุไฟฟา้               20,400            20,400 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวิศ            20,400 ต.พฒันาการราชบุรี            20,400 ราคาต  าสุด PA63080133 3/08/2563
416 วัสดุไฟฟา้                2,675              2,675 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์              2,675 ร๎านปิยพรกอํสร๎าง              2,675 ราคาต  าสุด PA63080134 3/08/2563
417 วัสดุไฟฟา้               52,042            52,042 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกอํสร๎าง            52,042 ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จ ากดั            52,042 ราคาต  าสุด PA63080135 6/08/2563
418 วัสดุไฟฟา้                4,000              4,000 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี              4,000 ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จ ากดั              4,000 ราคาต  าสุด PA63080136 6/08/2563
419 วัสดุไฟฟา้           15,258.20        15,258.20 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์        15,258.20 ร๎านปิยพรกอํสร๎าง        15,258.20 ราคาต  าสุด PA63080137 6/08/2563
420 วัสดุไฟฟา้           45,420.00        45,420.00 เฉพาะเจาะจง ที ที เอส พ ีเทรดด้ิง จ ากดั        45,420.00 นวิราชบุรีสากลค๎าไม๎        45,420.00 ราคาต  าสุด PA63080139 18/08/2563
421 วัสดุไฟฟา้                6,848              6,848 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์              6,848 หลักเพชรคอนสตรัคชั น              6,848 ราคาต  าสุด PA63080140 18/08/2563
422 วัสดุไฟฟา้               68,702            68,702 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกอํสร๎าง            68,702 ต.พฒันาการราชบุรี            68,702 ราคาต  าสุด PA63080141 21/08/2563
423 วัสดุไฟฟา้                5,160              5,160 เฉพาะเจาะจง บีเฟรินส์              5,160 หลักเพชรคอนสตรัคชั น              5,160 ราคาต  าสุด PA63080143 24/08/2563
424 วัสดุไฟฟา้               14,250            14,250 เฉพาะเจาะจง ต.พฒันาการราชบุรี            14,250 กนุทีกระเบื้องและสุขภัณฑ์            14,250 ราคาต  าสุด PA63080144 28/08/2563
425 วัสดุไฟฟา้               40,125            40,125 เฉพาะเจาะจง ทวีวัฒน์            40,125 หลักเพชรคอนสตรัคชั น            40,125 ราคาต  าสุด PA63080145 28/08/2563
426 วัสดุไฟฟา้               23,800            23,800 เฉพาะเจาะจง กฤษณะเซอวิศ            23,800 กนุทีกระเบื้องและสุขภัณฑ์            23,800 ราคาต  าสุด PA63080146 28/08/2563
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427 วัสดุส านกังาน         113,400.00      113,400.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเปเปอร์มาร์ท      113,400.00 ร๎านเปเปอร์มาร์ท      113,400.00 ราคาต  าสุด P06308247 13/08/2563
428 วัสดุส านกังาน           62,327.60        62,327.60 เฉพาะเจาะจง ร๎านถาวรกจิ        62,327.60 ร๎านถาวรกจิ        62,327.60 ราคาต  าสุด P06308254 17/08/2563
429 วัสดุส านกังาน           39,630.00        39,630.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตมี        39,630.00 บ.โตมี        39,630.00 ราคาต  าสุด P06308255 17/08/2563
430 วัสดุส านกังาน            8,500.00          8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอ เอส กอ็ปปี้          8,500.00 ร๎าน เอ เอส กอ็ปปี้          8,500.00 ราคาต  าสุด P06308256 17/08/2563
431 วัสดุส านกังาน           44,700.00        44,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.โม เดอร์น        44,700.00 บ.โม เดอร์น        44,700.00 ราคาต  าสุด P06308257 17/08/2563
432 วัสดุส านกังาน           47,000.00        47,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมารท คอม ฯ        47,000.00 บ.สมารท คอม ฯ        47,000.00 ราคาต  าสุด Po6308261 25/08/2563
433 วัสดุส านกังาน           44,700.00        44,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.โม เดอร์น        44,700.00 บ.โม เดอร์น        44,700.00 ราคาต  าสุด Po6308263 25/08/2563
434 วัสดุส านกังาน         113,400.00      113,400.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเปเปอร์มาร์ท      113,400.00 ร๎านเปเปอร์มาร์ท      113,400.00 ราคาต  าสุด Po6308262 27/08/2563
435 วัสดุงานบ๎านงานครัว 128,000.00        128,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.รัตนา แอพ็แพเร็ล แคร์ 128,000.00     บ.รัตนา แอพ็แพเร็ล แคร์ 128,000.00     ราคาต  าสุด P36308244 3/08/2563
436 วัสดุงานบ๎านงานครัว 56,000.00          56,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 56,000.00       บ.ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 56,000.00       ราคาต  าสุด P36308245 3/08/2563
437 วัสดุงานบ๎านงานครัว 56,000.00          56,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 56,000.00       บ.ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 56,000.00       ราคาต  าสุด P36308249 11/08/2563
438 วัสดุงานบ๎านงานครัว 93,310.00          93,310.00       เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค 93,310.00       บ.แบล็ค แบค แพค 93,310.00       ราคาต  าสุด P36308259 14/08/2563
439 วัสดุงานบ๎านงานครัว 9,240.00           9,240.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านเฮง เฮง เฮง 9,240.00         ร๎านเฮง เฮง เฮง 9,240.00         ราคาต  าสุด P36308255 17/08/2563
440 วัสดุงานบ๎านงานครัว 94,200.00          94,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.พงษ์ ไพบูลย์ 94,200.00       บ.พงษ์ ไพบูลย์ 94,200.00       ราคาต  าสุด P36308256 17/08/2563
441 วัสดุงานบ๎านงานครัว 43,200.00          43,200.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านปณิชา 43,200.00       ร๎านปณิชา 43,200.00       ราคาต  าสุด P36308257 17/08/2563
442 วัสดุงานบ๎านงานครัว 29,700.00          29,700.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ ไอ เอน็ 29,700.00       บ.เอน็ ไอ เอน็ 29,700.00       ราคาต  าสุด P36308258 17/08/2563
443 วัสดุงานบ๎านงานครัว 14,625.00          14,625.00       เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค 14,625.00       บ.แบล็ค แบค แพค 14,625.00       ราคาต  าสุด P36308260 17/08/2563
444 วัสดุงานบ๎านงานครัว 94,660.00          94,660.00       เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค 94,660.00       บ.แบล็ค แบค แพค 94,660.00       ราคาต  าสุด P36308261 18/08/2563
445 ผัก ผลไม๎ GAP 244,712.60        244,712.60     เฉพาะเจาะจง นายณัฐกจิ บัวบุญเลิศ 244,712.60     นายณัฐกจิ บัวบุญเลิศ 244,712.60     ราคาต  าสุด 155/2563 ๓๑ ก.ค. ๖๓
446 อาหารทางการแพทย์ 94,160.00          94,160.00       เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 94,160.00       บ.DKSH 94,160.00       ราคาต  าสุด Pด63080057 11/08/2563
447 อาหารทางการแพทย์ 16,000.00          16,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 16,000.00       บ.DKSH 16,000.00       ราคาต  าสุด Pด63080058 11/08/2563
448 อาหารทางการแพทย์ 97,455.60          97,455.60       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา 97,455.60       บ.ซิลลิค ฟาร์มา 97,455.60       ราคาต  าสุด Pด63080059 11/08/2563
449 อาหารทางการแพทย์ 28,569.00          28,569.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา 28,569.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา 28,569.00       ราคาต  าสุด Pด63080060 13/08/2563
450 อาหารทางการแพทย์ 106,251.00        106,251.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา 106,251.00     บ.ซิลลิค ฟาร์มา 106,251.00     ราคาต  าสุด Pด63080061 18/08/2563
451 อาหารทางการแพทย์ 94,160.00          94,160.00       เฉพาะเจาะจง บ.DKSH 94,160.00       บ.DKSH 94,160.00       ราคาต  าสุด Pด63080062 21/08/2563
452 อาหารทางการแพทย์ 97,926.00          97,926.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา 97,926.00       บ.ซิลลิค ฟาร์มา 97,926.00       ราคาต  าสุด Pด63080063 21/08/2563
453 อาหารทางการแพทย์ 97,455.60          97,455.60       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา 97,455.60       บ.ซิลลิค ฟาร์มา 97,455.60       ราคาต  าสุด Pด63080064 21/08/2563
454 ครุภัณฑ์ทั วไป 34,440.00 34,440.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 34,440.00 ร๎านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 34,440.00 ราคาต  าสุด Pณ63080175 5/8/2563
455 ครุภัณฑ์ทั วไป 67,600.00 67,600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนานติย์ 67,600.00 ร๎านธนานติย์ 67,600.00 ราคาต  าสุด Pณ63080176 5/8/2563
456 ครุภัณฑ์ทั วไป 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 5,600.00 ร๎านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 5,600.00 ราคาต  าสุด Pณ63080177 5/8/2563
457 ครุภัณฑ์ทั วไป 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม 72,000.00 บ.สมาร์ทคอม 72,000.00 ราคาต  าสุด Pจ63080178 5/8/2563
458 ครุภัณฑ์ทั วไป 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโรจนภั์ณฑ์ 5,900.00 ร๎านโรจนภั์ณฑ์ 5,900.00 ราคาต  าสุด Pณ63080181 5/8/2563
459 ครุภัณฑ์ทั วไป 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโรจนภั์ณฑ์ 2,200.00 ร๎านโรจนภั์ณฑ์ 2,200.00 ราคาต  าสุด Pณ63080182 5/8/2563
460 ครุภัณฑ์ทั วไป 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านโรจนภั์ณฑ์ 22,500.00 ร๎านโรจนภั์ณฑ์ 22,500.00 ราคาต  าสุด Pณ63080183 5/8/2563
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461 ครุภัณฑ์ทั วไป 7,790.00 7,790.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 7,790.00 ร๎านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 7,790.00 ราคาต  าสุด Pณ63080186 7/8/2563
462 ครุภัณฑ์ทั วไป 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 11,200.00 ร๎านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 11,200.00 ราคาต  าสุด Pณ63080187 7/8/2563
463 ครุภัณฑ์ทั วไป 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทคอม 66,000.00 บ.สมาร์ทคอม 66,000.00 ราคาต  าสุด Pณ63080191 25/8/2563
464 ครุภัณฑ์ทั วไป 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 7,400.00 ร๎านกติติศักด์ิเฟอร์นเิจอร์ 7,400.00 ราคาต  าสุด Pณ63080192 25/8/2563
465 ครุภัณฑ์ทั วไป 22,149.00 22,149.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทัศพรซัพพลาย 22,149.00 บ.ทัศพรซัพพลาย 22,149.00 ราคาต  าสุด PJ63080193 25/8/2563
466 ครุภัณฑ์ทั วไป 20,340.70 20,340.70 เฉพาะเจาะจง ร๎านทวีวัฒน์ 20,340.70 ร๎านทวีวัฒน์ 20,340.70 ราคาต  าสุด Pณ63080194 25/8/2563
467 ครุภัณฑ์ทั วไป 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธงชัย ไอที ช็อป 22,800.00 บ.ธงชัย ไอที ช็อป 22,800.00 ราคาต  าสุด Pณ63080195 26/8/2563
468 ครุภัณฑ์ทั วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพออริต้ี 9,000.00 บ.ไพออริต้ี 9,000.00 ราคาต  าสุด Pณ63080197 27/8/2563
469 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั วไป           10,111.50        10,111.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนยีร์ ลิฟท์ แอนด์ 

เครน จ ากดั
       10,111.50 บริษัท ไพโอเนยีร์ ลิฟทื แอนด์ 

เครน จ ากดั
 10.,111.50 ราคาต  าสุด Pฝ63081755 10/08/2563

470 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั วไป            5,189.00          5,189.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกอํสร๎าง โดยนาย
ประเสริฐ ทองกล  าแสง

         5,189.00 ร๎านปิยพรกอํสร๎าง โดยนาย
ประเสริฐ ทองกล  าแสง

         5,189.00 ราคาต  าสุด Pฏ63081756 10/8/2563

471 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั วไป            6,150.00          6,150.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเพื อนอเิลคทรอนกิส์ โดย
นายสมชาย พนูชื น

         6,150.00 ร๎านเพื อนอเิลคทรอนกิส์ โดย
นายสมชาย พนูชื น

         6,150.00 ราคาต  าสุด Pฏ63081757 10/8/2563

472 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั วไป           45,050.00        45,050.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส        45,050.00 ร๎านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส        45,050.00 ราคาต  าสุด Pป63081758 10/8/2563
473 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั วไป           41,730.00        41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัศพรซัพพลายและ

อเิลคทรอนกิส์ จ ากดั
       41,730.00 บริษัท ทัศพรซัพพลายและ

อเิลคทรอนกิส์ จ ากดั
       41,730.00 ราคาต  าสุด Pป63081759 10/8/2563

474 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั วไป           57,150.00        57,150.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเป๋าดีไซน ์โดยนางสาววรา
ภรณ์ นนทสันต์

       57,150.00 ร๎านเป๋าดีไซน ์โดยนางสาววรา
ภรณ์ นนทสันต์

       57,150.00 ราคาต  าสุด Pฏ63081810 24/8/2563

475 จ๎างซํอมรถยนต์           18,880.15        18,880.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนสิสันราชบุรี
มอเตอร์ จ ากดั

       18,880.15 บริษัท สยามนสิสันราชบุรี
มอเตอร์ จ ากดั

       18,880.15 ราคาต  าสุด Pผ63081777 14/8/2563

476 จ๎างซํอมรถยนต์            2,897.56          2,897.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนสิสันราชบุรี
มอเตอร์ จ ากดั

         2,897.56 บริษัท สยามนสิสันราชบุรี
มอเตอร์ จ ากดั

         2,897.56 ราคาต  าสุด Pผ63081740 5/8/2563

477 จ๎างซํอมรถยนต์               374.50            374.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต๎าธีรชัยราชบุรี ผ๎ู
จ าหนาํยโตโยต๎า จ ากดั

           374.50 บริษัท โตโยต๎าธีรชัยราชบุรี ผ๎ู
จ าหนาํยโตโยต๎า จ ากดั

           374.50 ราคาต  าสุด Pผ63081735 4/8/2563

478 จ๎างซํอมรถยนต์            2,416.06          2,416.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนสิสันราชบุรี
มอเตอร์ จ ากดั

         2,416.06 บริษัท สยามนสิสันราชบุรี
มอเตอร์ จ ากดั

         2,416.06 ราคาต  าสุด Pผ63081743 6/8/2563

479 จ๎างซํอมรถยนต์            5,520.45          5,520.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต๎าธีรชัยราชบุรี ผ๎ู
จ าหนาํยโตโยต๎า จ ากดั

         5,520.45 บริษัท โตโยต๎าธีรชัยราชบุรี ผ๎ู
จ าหนาํยโตโยต๎า จ ากดั

         5,520.45 ราคาต  าสุด Pผ63081744 6/8/2563

480 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั วไป           20,100.00        20,100.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส        20,100.00 ร๎านธนานติย์ แอร์เซอร์วิส        20,100.00 ราคาต  าสุด Pป63081835 27/8/2563
481 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั วไป               909.50            909.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนยีร์ ลิฟท์ แอนด์ 

เครน จ ากดั
           909.50 บริษัท ไพโอเนยีร์ ลิฟท์ แอนด์ 

เครน จ ากดั
           909.50 ราคาต  าสุด Pฝ63081846 31/8/2563

482 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั วไป           48,150.00        48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัศพรซัพพลายและ
อเิลคทรอนกิส์ จ ากดั

       48,150.00 บริษัท ทัศพรซัพพลายและ
อเิลคทรอนกิส์ จ ากดั

       48,150.00 ราคาต  าสุด Pป63081850 31/8/2563
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483 จ๎างซํอมครุภัณฑ์ทั วไป           41,550.00        41,550.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านกฤษณะ เซอร์วิส โดยนาย
บรรพต เปียปะโมง

       41,550.00 ร๎านกฤษณะ เซอร์วิส โดยนาย
บรรพต เปียปะโมง

       41,550.00 ราคาต  าสุด Pป63081836 27/8/2563

484 ซํอมเครื องชํวยหายใจชนดิ
ควบคุมปริมาตรและความดัน

          93,100.00        93,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์        93,100.00 บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์        93,100.00 ราคาต  าสุด P$63080153 17/08/2563

485 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 
จ านวน 3 รายการ

          59,200.00        59,200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านมีดี ซัพพลาย        59,200.00 ร๎านมีดี ซัพพลาย        59,200.00 ราคาต  าสุด P$63080154 17/08/2563

486 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 
จ านวน 3 รายการ

          14,980.00        14,980.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเจพพี ีแคร์        14,980.00 ร๎านเจพพี ีแคร์        14,980.00 ราคาต  าสุด P$63080155 17/08/2563

487 ซํอมเครื องไตเทียม            4,911.30          4,911.30 เฉพาะเจาะจง บ.นคิคิโซ เมดิคัล          4,911.30 บ.นคิคิโซ เมดิคัล          4,911.30 ราคาต  าสุด P$63080156 17/08/2563
488 ซํอมครุภัณฑ์การแพทย์ 

จ านวน 2 รายการ
          76,612.00        76,612.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดรเกอร์ เมดิคัล        76,612.00 บ.เดรเกอร์ เมดิคัล        76,612.00 ราคาต  าสุด P$63080157 17/08/2563

489 ซํอมเครื องชํวยหายใจชนดิ
ควบคุมปริมาตร

        378,100.00      378,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์      378,100.00 บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์      378,100.00 ราคาต  าสุด 103/2563 25/08/2563

490 วัสดุการแพทย์เพื อซํอม 
จ านวน 2 รายการ

          14,445.00        14,445.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอม็แคร์ เอน็จิเนยีริ ง        14,445.00 บ.เอม็แคร์ เอน็จิเนยีริ ง        14,445.00 ราคาต  าสุด Pธ63080109 17/08/2563

491 วัสดุการแพทย์เพื อซํอม 
จ านวน 11 รายการ

          66,150.00        66,150.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านดีเคพ ีเมดิคอล ดัไวซ์        66,150.00 ร๎านดีเคพ ีเมดิคอล ดัไวซ์        66,150.00 ราคาต  าสุด Pธ63080110 17/08/2563

492 ซี - ฟวิเซอร์           10,363.64        10,363.64 เฉพาะเจาะจง บ.เจ เอส วิชั น        10,363.64 บ.เจ เอส วิชั น        10,363.64 ราคาต  าสุด Pธ63080111 17/08/2563
493 วัสดุการแพทย์เพื อซํอม 

จ านวน 4 รายการ
           3,665.00          3,665.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านนิจิยนต์          3,665.00 ร๎านนิจิยนต์          3,665.00 ราคาต  าสุด Pธ630801110 17/8/2020

494 วัสดุการแพทย์เพื อซํอม 
จ านวน 2 รายการ

           8,892.40          8,892.40 เฉพาะเจาะจง ร๎านทวีวัฒน์          8,892.40 ร๎านทวีวัฒน์          8,892.40 ราคาต  าสุด Pธ63080112 17/08/2563

495 ไส๎กรองเครื องชํวยหายใจใช๎
ที บ๎าน

        102,500.00      102,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแคร์ เมดิคัล      102,500.00 บริษัท โปรแคร์ เมดิคัล      102,500.00 ราคาต  าสุด 156/2563 3/08/2563

496 ชุดภาควัดสัญญาณชีพแบบ
หลายฟงัค์ชั น

        150,000.00      150,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โซวิค จ ากดั      150,000.00 บ.โซวิค จ ากดั      150,000.00 ราคาต  าสุด 162/2563 28/8/2020

497 จ๎างบ ารุงรักษาเครื องชํวย
หายใจ จ านวน 1 เครื อง

          68,000.00        68,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อฟีอร แอล เอม จ ากดั        68,000.00 บ.อฟีอร แอล เอม จ ากดั        68,000.00 ราคาต  าสุด Pข6308018 7/8/2563

498 จํางสอบเทียบเครื องตรวจ
สภาวะหลอดเลือดแดง 
จ านวน 1 เครื อ

           4,000.00          4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไฮโซเทค อนิสตรูเมนท์ (ไทย
แลนด์) จ ากดั

         4,000.00 บ.ไฮโซเทค อนิสตรูเมนท์ (ไทย
แลนด์) จ ากดั

         4,000.00 ราคาต  าสุด Pข6308019 31/8/2563

499 จ๎างสอบเทียบครุภัณฑ์การ
แพทยื จ านวน 2 รายการ

        227,910.00      227,910.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอม็แคร์ เอน็จิเนยีริ ง จ ากดั      227,910.00 บ.เอม็แคร์ เอน็จิเนยีริ ง จ ากดั      227,910.00 ราคาต  าสุด 100/2563 21/8/2563



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้าง
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
และราคาที่เสนอ

รายช่ือผู้เสนอราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

1.บริษัท ไอที เวิร์ค อนิเตอร์   
   เทรด จ ากดั

     498,000.00

2.บริษัท สมาร์ทคอม แอนด์ 
แอคเซสเซอรี  จ ากดั

     478,000.00

3.บริษัท เอสพพี ีครีเอท      
แอนพร้ินต้ิง

     494,000.00

4.บริษัท ไตร พ ีเทรดด้ิง จ ากดั      488,000.00

501 ปรับปรุงห๎องนวดแผนไทย 
ชัน้ 2 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
ราชบุรี (ศูนย์ 2 บ๎านไรํ)

        200,000.00      200,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านปิยพรกอํสร๎าง 177,000.00 ร๎านปิยพรกอํสร๎าง 177,000.00 ไมํเกนิวงเกนิ
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

สัญญาจ๎างเลขที 
97/2563

6 สิงหาคม 2563

502 ปรับปรุงโถงชัน้ลําง อาคาร
พกัแพทย์ 11 เป็นห๎องพกั
แพทย์

      1,397,000.00    1,397,000.00 e-bidding หจก.แกนํไม๎กอํสร๎าง    1,198,267.00 หจก.แกนํไม๎กอํสร๎าง    1,198,267.00 ราคาต  าสุด สัญญาจ๎างเลขที 
98/2563

7 สิงหาคม 2563

503 ปรับปรุงกัน้อลูมิเนยีม
เคานเ์ตอร์พยาบาล
ศัลยกรรมประสาท 1

          98,000.00        98,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกพจน ์ค๎ุมจิตร        95,000.00 นายเอกพจน ์ ค๎ุมจิตร        95,000.00 ไมํเกนิวงเกนิ
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

PO
Pก63081760

10 สิงหาคม 2563

504 ปรับปรุงทาสีผนงัภายนอก
อาคารด๎านทิศตะวันตก ศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินกิ
 อาคารอดุลยเดชวิกรม

        442,200.00      442,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเพชรคอนสตรัคชั น
 จ ากดั

     430,000.00 บริษัท หลักเพชรคอนสตรัคชั น
 จ ากดั

     430,000.00 ไมํเกนิวงเกนิ
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

สัญญาจ๎างเลขที 
101/2563

21 สิงหาคม 2563

505 ปรับปรุงห๎องพเิศษ ส าหรับ
ผ๎ูป่วยโรคระบบทางเดิน
หายใจ อาคารประชาอทุิศ
ชัน้บน

        316,700.00      316,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเพชรคอนสตรัคชั น
 จ ากดั

     310,000.00 บริษัท หลักเพชรคอนสตรัคชั น
 จ ากดั

     310,000.00 ไมํเกนิวงเกนิ
ตามที ก าหนดใน

กฎกระทรวง

สัญญาจ๎างเลขที 
102/2563

21 สิงหาคม 2563

506 ติดต้ังผ๎ามําน 19,260.00          19,260.00       เฉพาะเจาะจง หจก.มํานดี บ๎านสวย 19,260.00       หจก.มํานดี บ๎านสวย 19,260.00       ราคาต  าสุด P263081761 13/8/2563
507 จ๎างส ารวจตึก+เขียนแบบ 50,000.00          50,000.00       เฉพาะเจาะจง นายศุภโชค วินยัจรูญ 50,000.00       นายศุภโชค วินยัจรูญ 50,000.00       ราคาต  าสุด P263081793 17/8/2563
508 ตรายาง 2,130.00           2,130.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านอาษร 2,130.00         ร๎านอาษร 2,130.00         ราคาต  าสุด P263081811 24/8/2563
509 ตรายาง 3,980.00           3,980.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านอาษร 3,980.00         ร๎านอาษร 3,980.00         ราคาต  าสุด P263081812 24/8/2563
510 ป้ายโปสเตอร์พร๎อม ROLL 

UP
1,990.00           1,990.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านอกัษรศีล 1,990.00         ร๎านอกัษรศีล 1,990.00         ราคาต  าสุด P263081813 24/8/2563

511 ตรายาง 330.00              330.00           เฉพาะเจาะจง ร๎านอาษร 330.00           ร๎านอาษร 330.00           ราคาต  าสุด P263081851 31/8/2563

4/8/2563500 เชําเครื องพมิพค์วามร๎อน 
จ านว 2 รายการ

        478,000.00      478,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ทคอม แอนด์ แอค
เซสเซอรี  จ ากดั

     478,000.00 ราคาต  าสุด สัญญาจ๎างเลขที 
96/256
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