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1 จางเหมาทําอาหาร 40,050.00      40,050.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวสีนวล เหมือนมอญ 40,050.00    นางสาวสีนวล เหมือนมอญ 40,050.00    ตรง spec. ราคากลาง 134/63 31/08/63

2 จางเหมากําจัดขยะติดเชื้อ 5,496.59        5,496.59      เฉพาะเจาะจง ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด 5,496.59     ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด 5,496.59     ภาพรวมจังหวัด 135/63 31/08/63

3 จางเหมาถายเอกสาร 3,739.50        3,739.50      เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสารวรียา 3,739.50     ศูนยถายเอกสารวีรยา 3,739.50     ตรง spec. ราคากลาง 136/63 28/08/63

4 จางเหมาจางทั่วไป 4,060.00        4,060.00      เฉพาะเจาะจง หนองมะโมงการพิมพ 4,060.00     หนองมะโมงการพิมพ 4,060.00     ตรง spec. ราคากลาง 137/63 13/08/63

5 จางเหมาซอมบํารุง 2,000.00        2,000.00      เฉพาะเจาะจง มิด-เวสต เด็นตอลกรุป จํากัด 2,000.00     มิด-เวสต เด็นตอลกรุป จํากัด 2,000.00     ตรง spec. ราคากลาง 138/63 13/08/63

6 จางเหมาตรวจทางหองปฏิบัติการ 16,076.00      16,076.00    เฉพาะเจาะจง ศูนยแลบธนบุรี จํากัด 16,076.00    ศูนยแลบธนบุรี จํากัด 16,076.00    มารับของได ราคากลาง 139/63 11/08/63

7 จางเหมาทําฟนปลอม 5,499.20        5,499.20      เฉพาะเจาะจง ฟนเทียมไทย จํากัด 5,499.20     ฟนเทียมไทย จํากัด 5,499.20     ตรง spec. ราคากลาง 140/63 11/08/63

8 จางเหมาจางทั่วไป 680.00           680.00        เฉพาะเจาะจง หนองมะโมงการพิมพ 680.00        หนองมะโมงการพิมพ 680.00        ตรง spec. ราคากลาง 141/63 14/08/63

9 จางเหมาทําความสะอาดอาคาร 37,878.00      37,878.00    เฉพาะเจาะจง กิตติชัย คลีนน่ิง 37,878.00    กิตติชัย คลีนนิ่ง 37,878.00    ตรง spec. ราคากลาง 255/62 31/08/63

10 จางเหมาจางทั่วไป 350,000.00     350,000.00   เฉพาะเจาะจง สมพงษรวมภัณฑ 350,000.00  สมพงษรวมภัณฑ 350,000.00  ตรง spec. ราคากลาง 257/63 07/08/63

11 จางเหมาจางทั่วไป 120,000.00     120,000.00   เฉพาะเจาะจง นพรัตนการคา 120,000.00  นพรัตนการคา 120,000.00  ตรง spec. ราคากลาง 259/63 07/08/63

12 จางเหมาจางทั่วไป 1,500.00        1,500.00      เฉพาะเจาะจง ผองศรี ศรีเมือง 1,500.00     ผองศรี ศรีเมือง 1,500.00     ตรง spec. ราคากลาง 27/63 31/08/63

13 จางเหมาจางทั่วไป 600.00           600.00        เฉพาะเจาะจง จันทรฉาย จบศรี 600.00        จันทรฉาย จบศรี 600.00        ตรง spec. ราคากลาง 98/63 31/08/63

14 จางเหมาจางทั่วไป 600.00           600.00        เฉพาะเจาะจง วนิดา คําหวาน 600.00        วนิดา คําหวาน 600.00        ตรง spec. ราคากลาง 99/63 31/08/63

15 จางเหมาตําแหนงนักกายภาพบําบัด 12,260.00      12,260.00    เฉพาะเจาะจง นส.วารุณี   นุยปลี 12,260.00    นส.วารุณี   นุยปลี 12,260.00    ตรง spec. ราคากลาง 69/63 31/08/63

16 จางเหมาตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 9,500.00        9,500.00      เฉพาะเจาะจง นส.นันทนภัส  สะอาด 9,500.00     นส.นันทนภัส  สะอาด 9,500.00     ตรง spec. ราคากลาง 70/63 31/08/63

17 จางเหมาปฏิบัติหนาที่ผูชวยแพทยแผนไทย 6,400.00        6,400.00      เฉพาะเจาะจง นส.ศิริรัตน  ทองศรี 6,400.00     นส.ศิริรัตน  ทองศรี 6,400.00     ตรง spec. ราคากลาง 71/63 31/08/63

18 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการยานพาหนะ 6,400.00        6,400.00      เฉพาะเจาะจง ธานินทร  วาระชีวะ 6,400.00     ธานินทร  วาระชีวะ 6,400.00     ตรง spec. ราคากลาง 72/63 31/08/63

19 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการยานพาหนะ 2,880.00        2,880.00      เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพงษ  จันทรศรี 2,880.00     นายอิทธิพงษ  จันทรศรี 2,880.00     ตรง spec. ราคากลาง 73/63 31/08/63

20 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการงานทันตกรรม 6,400.00        6,400.00      เฉพาะเจาะจง นส.ศศิวิมล  ทองบุญ 6,400.00     นส.ศศิวิมล  ทองบุญ 6,400.00     ตรง spec. ราคากลาง 74/63 31/08/63

21 จางเหมาปฏบิัติหนาที่บริการผูปวยนอก 6,400.00        6,400.00      เฉพาะเจาะจง นส.อมรรัตน  นุมนวล 6,400.00     นส.อมรรัตน  นุมนวล 6,400.00     ตรง spec. ราคากลาง 75/63 31/08/63

22 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการงานเวชศาตรฯ 6,400.00        6,400.00      เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย   บัวสิงห 6,400.00     นายวุฒิชัย   บัวสิงห 6,400.00     ตรง spec. ราคากลาง 76/63 31/08/63

แบบ สขร. 1
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23 จางเหมาปฏิบัติหนาที่งานจายกลาง 6,400.00        6,400.00      เฉพาะเจาะจง นส.ปุณยวีร  จันทรสรี 6,400.00     นส.ปุณยวีร  จันทรสรี 6,400.00     ตรง spec. ราคากลาง 77/63 31/08/63

24 จางเหมาปฏิบัติหนาที่งานซักฟอก 6,400.00        6,400.00      เฉพาะเจาะจง นางพรรณิภา  จิ๋วนุช 6,400.00     นางพรรณิภา  จิ๋วนุช 6,400.00     ตรง spec. ราคากลาง 78/63 31/08/63

25 จางเหมาปฏิบัติหนาที่งานซักฟอก 6,400.00        6,400.00      เฉพาะเจาะจง นางวัชณี   อินทรทอง 6,400.00     นางวัชณี   อินทรทอง 6,400.00     ตรง spec. ราคากลาง 79/63 31/08/63

26 จางเหมาปฏิบัติหนาที่ซอมบํารุง 6,400.00        6,400.00      เฉพาะเจาะจง นายมานะเดช  นอยจาน 6,400.00     นายมานะเดช  นอยจาน 6,400.00     ตรง spec. ราคากลาง 80/63 31/08/63

27 จางเหมาปฏิบัติหนาที่ดูแลสวน 6,400.00        6,400.00      เฉพาะเจาะจง นายพัฒนพงษ  นันสีทอง 6,400.00     นายพัฒนพงษ  นันสีทอง 6,400.00     ตรง spec. ราคากลาง 81/63 31/08/63

28 จางเหมาบริการพนักงานบริการ 6,400.00        6,400.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวศริิขวัญ  โตบัว 6,400.00     นางสาวศริิขวัญ  โตบัว 6,400.00     ตรง spec. ราคากลาง 82/63 31/08/63

29 จางเหมาปฏิบัติงานแผนไทย 6,400.00        6,400.00      เฉพาะเจาะจง นางลักษณา  ประสิทธิ์ธัญกิจ 6,400.00     นางลักษณา  ประสิทธิ์ธัญกิจ 6,400.00     ตรง spec. ราคากลาง 83/63 31/08/63

30 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการผูคลอด 6,400.00        6,400.00      เฉพาะเจาะจง นางวนิดา  นาพงษ 6,400.00     นางวนิดา  นาพงษ 6,400.00     ตรง spec. ราคากลาง 84/63 31/08/63

31 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการยานพาหนะ 6,400.00        6,400.00      เฉพาะเจาะจง นายเชาวฤทธิ์  คชรักษ 6,400.00     นายเชาวฤทธิ์  คชรักษ 6,400.00     ตรง spec. ราคากลาง 133/63 31/08/63

32 จางเหมาปฏิบัติหนาท่ีบริการผูปวยใน 6,400.00        6,400.00      เฉพาะเจาะจง นส.นลาวัลย  จิตสะดวก 6,400.00     นส.นลาวัลย  จิตสะดวก 6,400.00     ตรง spec. ราคากลาง 85/63 31/08/63

33 จางเหมาปฏิบัติหนาท่ีบริการผูปวยใน 6,400.00        6,400.00      เฉพาะเจาะจง นส.เบญญาภา  จุลพันธุ 6,400.00     นส.เบญญาภา  จุลพันธุ 6,400.00     ตรง spec. ราคากลาง 86/63 31/08/63

34 จางเหมาปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภยั 12,400.00      12,400.00    เฉพาะเจาะจง นายสมทรง  วงราดศรี 12,400.00    นายสมทรง  วงราดศรี 12,400.00    ตรง spec. ราคากลาง 87/63 31/08/63

35 จางเหมาปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภยั 12,400.00      12,400.00    เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  นิลฉ่ํา 12,400.00    นายอํานาจ  นิลฉ่ํา 12,400.00    ตรง spec. ราคากลาง 88/63 31/08/63

36 เชา PACS 30,000.00      30,000.00    เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 30,000.00    โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 30,000.00    ราคากลาง 287/63 31/08/63

37 เชา GPS 749.00           749.00        เฉพาะเจาะจง เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 749.00        เอ็กซเซนส อินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด 749.00        ภาพรวมจังหวัด 29/62 31/08/63

38 ครุภัณฑงานบานงานครัว 90,599.26      90,599.26    เฉพาะเจาะจง เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด 90,599.26    เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด 90,599.26    ตรง spec. ราคากลาง 314/63 14/08/63

39 ครุภัณฑงานบานงานครัว 139,400.74     139,400.74   เฉพาะเจาะจง เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด 139,400.74  เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จํากัด 139,400.74  ตรง spec. ราคากลาง 341/63 14/08/63

40 ครุภัณฑสํานักงาน 40,000.00      40,000.00    เฉพาะเจาะจง วิศวะอิเล็กทรอนิกส แอนด คอนดิช่ัน จํากัด 40,000.00    วิศวะอิเล็กทรอนิกส แอนด คอนดิช่ัน จํากัด 40,000.00    ตรง spec. ราคากลาง 580/63 13/08/63

41 วัสดุการแพทย 32,250.00      32,250.00    เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซิเยน 32,250.00    แตฮงหลีออกซิเยน 32,250.00    ตรง spec. ราคากลาง 550/63 31/08/63

42 วัสดุการแพทย 4,680.00        4,680.00      เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด 4,680.00     ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด 4,680.00     ตรง spec. ราคากลาง 551/63 10/08/63

43 วัสดุการแพทย 3,100.00        3,100.00      เฉพาะเจาะจง ไทยกอส จํากัด 3,100.00     ไทยกอส จํากัด 3,100.00     ตรง spec. ราคากลาง 552/63 10/08/63

44 วัสดุการแพทย 24,100.00      24,100.00    เฉพาะเจาะจง ไอแคร เมดิคัล จํากัด 24,100.00    ไอแคร เมดิคัล จํากัด 24,100.00    ตรง spec. ราคากลาง 553/63 10/08/63

45 วัสดุการแพทย 1,750.00        1,750.00      เฉพาะเจาะจง บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด 1,750.00     บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด 1,750.00     ตรง spec. ราคากลาง 554/63 10/08/63
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46 วัสดุการแพทย 9,275.00        9,275.00      เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 9,275.00     เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 9,275.00     ตรง spec. ราคากลาง 555/63 10/08/63

47 วัสดุการแพทย 1,710.00        1,710.00      เฉพาะเจาะจง แอสเซนท เมดิคอล จํากัด 1,710.00     แอสเซนท เมดิคอล จํากัด 1,710.00     ตรง spec. ราคากลาง 556/63 10/08/63

48 วัสดุการแพทย 2,782.00        2,782.00      เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 2,782.00     โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 2,782.00     ตรง spec. ราคากลาง 557/63 10/08/63

49 วัสดุการแพทย 4,850.00        4,850.00      เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 4,850.00     พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 4,850.00     ตรง spec. ราคากลาง 558/63 10/08/63

50 วัสดุการแพทย 13,000.00      13,000.00    เฉพาะเจาะจง ชรินทรเฮ็ลธแคร 13,000.00    ชรินทรเฮ็ลธแคร 13,000.00    ตรง spec. ราคากลาง 559/63 10/08/63

51 วัสดุการแพทย 13,000.00      13,000.00    เฉพาะเจาะจง ไบโอคอททอน จํากัด 13,000.00    ไบโอคอททอน จํากัด 13,000.00    ตรง spec. ราคากลาง 560/63 10/08/63

52 วัสดุการแพทย 17,430.30      17,430.30    เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 17,430.30    ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 17,430.30    ตรง spec. ราคากลาง 570/63 10/08/63

53 วัสดุการแพทย 1,750.00        1,750.00      เฉพาะเจาะจง นิภานันท เซล แอนด เซอรวิซ จํากัด 1,750.00     นิภานันท เซล แอนด เซอรวิซ จํากัด 1,750.00     ตรง spec. ราคากลาง 603/63 19/08/63

54 วัสดุคอมพิวเตอร 15,999.92      15,999.92    เฉพาะเจาะจง พิกเซอร(ประเทศไทย) จํากัด 15,999.92    พิกเซอร(ประเทศไทย) จํากัด 15,999.92    ตรง spec. ราคากลาง 540/63 04/08/63

55 วัสดุงานบานงาน 10,860.00      10,860.00    เฉพาะเจาะจง ส.เจริญชัย 10,860.00    ส.เจริญชัย 10,860.00    ตรง spec. ราคากลาง 602/63 17/08/63

56 วัสดุงานบานงานครัว 3,198.00        3,198.00      เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มทานตะวัน 3,198.00     น้ําดื่มทานตะวัน 3,198.00     ตรง spec. ราคากลาง 539/63 31/08/63

57 วัสดุงานบานงานครัว 5,307.20        5,307.20      เฉพาะเจาะจง ทีทีพี โฮลดิ้งจํากัด 5,307.20     ทีทีพี โฮลดิ้งจํากัด 5,307.20     ตรง spec. ราคากลาง 541/63 07/08/63

58 วัสดุงานบานงานครัว 6,720.00        6,720.00      เฉพาะเจาะจง ส.เจริญชัย 6,720.00     ส.เจริญชัย 6,720.00     ตรง spec. ราคากลาง 543/63 07/08/63

59 วัสดุงานบานงานครัว 880.00           880.00        เฉพาะเจาะจง ส.เจริญชัย 880.00        ส.เจริญชัย 880.00        ตรง spec. ราคากลาง 566/63 07/08/63

60 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 25,470.00      25,470.00    เฉพาะเจาะจง สิงหชัยพานิช ชัยนาท 25,470.00    สิงหชัยพานิช ชัยนาท 25,470.00    ตรง spec. ราคากลาง 538/63 31/08/63

61 วัสดุทันตกรรม 3,000.00        3,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ 3,000.00     หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ 3,000.00     ตรง spec. ราคากลาง 601/63 14/08/63

62 วัสดุทันตกรรม 11,688.80      11,688.80    เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 11,688.80    ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 11,688.80    ตรง spec. ราคากลาง 567/63 19/08/63

63 วัสดุทันตกรรม 7,650.00        7,650.00      เฉพาะเจาะจง ชูมิตร 1967 จํากัด 7,650.00     ชูมิตร 1967 จํากัด 7,650.00     ตรง spec. ราคากลาง 568/63 19/08/63

64 วัสดุทันตกรรม 808.00           808.00        เฉพาะเจาะจง พรอมมิเนนท จํากัด 808.00        พรอมมิเนนท จํากัด 808.00        ตรง spec. ราคากลาง 569/63 19/08/63

65 วัสดุยา 1,500.00        1,500.00      เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 1,500.00     องคการเภสัชกรรม 1,500.00     ตรง spec. ราคากลาง 544/63 07/08/63

66 วัสดุยา 4,845.00        4,845.00      เฉพาะเจาะจง ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส(1969) จํากัด 4,845.00     ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส(1969) จํากัด 4,845.00     ตรง spec. ราคากลาง 545/63 07/08/63

67 วัสดุยา 20,780.00      20,780.00    เฉพาะเจาะจง พาตารแลบ (2517) จํากัด 20,780.00    พาตารแลบ (2517) จํากัด 20,780.00    ตรง spec. ราคากลาง 546/63 07/08/63

68 วัสดุยา 8,100.00        8,100.00      เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา จํากัด 8,100.00     พรอส ฟารมา จํากัด 8,100.00     ตรง spec. ราคากลาง 548/63 07/08/63
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69 วัสดุยา 9,800.00        9,800.00      เฉพาะเจาะจง โมเดิรน ฟารมา จํากัด 9,800.00     โมเดิรน ฟารมา จํากัด 9,800.00     ตรง spec. ราคากลาง 549/63 07/08/63

70 วัสดุยา 12,600.00      12,600.00    เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน จํากัด 12,600.00    ยูโทเปยน จํากัด 12,600.00    ตรง spec. ราคากลาง 573/63 11/08/63

71 วัสดุยา 7,200.00        7,200.00      เฉพาะเจาะจง ที.แมน ฟารมา จํากัด 7,200.00     ที.แมน ฟารมา จํากัด 7,200.00     ตรง spec. ราคากลาง 574/63 11/08/63

72 วัสดุยา 3,700.00        3,700.00      เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 3,700.00     เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 3,700.00     ตรง spec. ราคากลาง 575/63 11/08/63

73 วัสดุยา 2,100.00        2,100.00      เฉพาะเจาะจง ที โอ เคมีคอลส 1979 จํากัด 2,100.00     ที โอ เคมีคอลส 1979 จํากัด 2,100.00     ตรง spec. ราคากลาง 576/63 11/08/63

74 วัสดุยา 1,687.50        1,687.50      เฉพาะเจาะจง แปซิฟค เฮลธแคร(ไทยแลนด) จํากัด 1,687.50     แปซิฟค เฮลธแคร(ไทยแลนด) จํากัด 1,687.50     ตรง spec. ราคากลาง 577/63 11/08/63

75 วัสดุยา 16,900.00      16,900.00    เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค จํากัด 16,900.00    ไบโอจีนีเทค จํากัด 16,900.00    ตรง spec. ราคากลาง 581/63 19/08/63

76 วัสดุยา 14,410.00      14,410.00    เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ ฟารมา จํากัด 14,410.00    นิวไลฟ ฟารมา จํากัด 14,410.00    ตรง spec. ราคากลาง 583/63 19/08/63

77 วัสดุยา 8,400.00        8,400.00      เฉพาะเจาะจง มาสุ จํากัด 8,400.00     มาสุ จํากัด 8,400.00     ตรง spec. ราคากลาง 584/63 19/08/63

78 วัสดุยา 91,799.58      91,799.58    เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 91,799.58    ซิลลิค ฟารมา จํากัด 91,799.58    ตรง spec. ราคากลาง 585/63 19/08/63

79 วัสดุยา 10,000.00      10,000.00    เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 10,000.00    ซิลลิค ฟารมา จํากัด 10,000.00    ตรง spec. ราคากลาง 586/63 19/08/63

80 วัสดุยา 1,100.00        1,100.00      เฉพาะเจาะจง คอนติเนนเติล-ฟารม จํากัด 1,100.00     คอนติเนนเติล-ฟารม จํากัด 1,100.00     ตรง spec. ราคากลาง 588/63 19/08/63

81 วัสดุยา 1,275.00        1,275.00      เฉพาะเจาะจง ยูเนี่ยนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด 1,275.00     ยูเนี่ยนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด 1,275.00     ตรง spec. ราคากลาง 589/63 19/08/63

82 วัสดุยา 6,360.00        6,360.00      เฉพาะเจาะจง โอสถ อินเตอร แลบบอลาทอรี่ส จํากัด 6,360.00     โอสถ อินเตอร แลบบอลาทอรี่ส จํากัด 6,360.00     ตรง spec. ราคากลาง 590/63 19/08/63

83 วัสดุยา 4,622.40        4,622.40      เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 4,622.40     ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 4,622.40     ตรง spec. ราคากลาง 591/63 19/08/63

84 วัสดุยา 22,960.00      22,960.00    เฉพาะเจาะจง ว.ีแอนด.ว.ี กรุงเทพฯ จํากัด 22,960.00    ว.ีแอนด.ว.ี กรุงเทพฯ จํากัด 22,960.00    ตรง spec. ราคากลาง 592/63 19/08/63

85 วัสดุยา 3,410.00        3,410.00      เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 3,410.00     เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 3,410.00     ตรง spec. ราคากลาง 593/63 19/08/63

86 วัสดุยา 10,660.00      10,660.00    เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จํากัด 10,660.00    ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จํากัด 10,660.00    ตรง spec. ราคากลาง 594/63 19/08/63

87 วัสดุยา 21,967.20      21,967.20    เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสัช) จํากัด 21,967.20    เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสัช) จํากัด 21,967.20    ตรง spec. ราคากลาง 596/63 19/08/63

88 วัสดุยา 1,160.00        1,160.00      เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสัช) จํากัด 1,160.00     เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสัช) จํากัด 1,160.00     ตรง spec. ราคากลาง 597/63 14/08/63

89 วัสดุยา 8,640.00        8,640.00      เฉพาะเจาะจง ฟารมาดิกา จํากัด 8,640.00     ฟารมาดิกา จํากัด 8,640.00     ตรง spec. ราคากลาง 598/63 19/08/63

90 วัสดุวิทยาศาสตร 15,850.00      15,850.00    เฉพาะเจาะจง เฟรมเมอร จํากัด 15,850.00    เฟรมเมอร จํากัด 15,850.00    ตรง spec. ราคากลาง 563/63 10/08/63

91 วัสดุวิทยาศาสตร 11,984.00      11,984.00    เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 11,984.00    ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 11,984.00    ตรง spec. ราคากลาง 564/63 10/08/63
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92 วัสดุวิทยาศาสตร 10,730.00      10,730.00    เฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด 10,730.00    แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด 10,730.00    ตรง spec. ราคากลาง 565/63 10/08/63

93 วัสดุสํานักงาน 10,000.00      10,000.00    เฉพาะเจาะจง พ.ีบี.กอปป 10,000.00    พี.บี.กอปป 10,000.00    ตรง spec. ราคากลาง 578/63 11/08/63

94 สมุนไพร 650.00           650.00        เฉพาะเจาะจง เวชพงศโอสถ(ฮกอันตึ๊ง)จํากัด 650.00        เวชพงศโอสถ(ฮกอันตึ๊ง)จํากัด 650.00        ตรง spec. ราคากลาง 599/63 17/08/63

95 สมุนไพร 270.00           270.00        เฉพาะเจาะจง เวชพงศโอสถ(ฮกอันตึ๊ง)จํากัด 270.00        เวชพงศโอสถ(ฮกอันตึ๊ง)จํากัด 270.00        ตรง spec. ราคากลาง 600/63 17/08/63

96 สมุนไพร 18,800.00      18,800.00    เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสรรคบุรี 18,800.00    โรงพยาบาลสรรคบุรี 18,800.00    ตรง spec. ราคากลาง 1178/63 31/08/63

97 สมุนไพร 4,000.00        4,000.00      เฉพาะเจาะจง มาซา แลบ จํากัด 4,000.00     มาซา แลบ จํากัด 4,000.00     ตรง spec. ราคากลาง 547/63 07/08/63

98 สมุนไพร 11,496.60      11,496.60    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 11,496.60    องคการเภสัชกรรม 11,496.60    ตรง spec. ราคากลาง 587/63 19/08/63

รวม 1,641,784.79 1,641,784.79 


