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1 จางเหมาบริการดูแลผูปวยภาวะพึ่งพิง 1,800.00      1,800.00     เฉพาะเจาะจง จันทรฉาย จบศรี 1,800.00    จันทรฉาย จบศรี 1,800.00 ตรง spec. ราคากลาง 157/63 12/01/64
2 จางเหมาบริการดูแลผูปวยภาวะพึ่งพิง 1,800.00      1,800.00     เฉพาะเจาะจง วนิดา คําหวาน 1,800.00    วนิดา คําหวาน 1,800.00 ตรง spec. ราคากลาง 158/63 12/01/64
3 จางเหมาบริการดูแลผูปวยภาวะพึ่งพิง 600.00         600.00       เฉพาะเจาะจง วนิดา คําหวาน 600.00       วนิดา คําหวาน 600.00 ตรง spec. ราคากลาง 158/63 29/01/64
4 เชา GPS 749.00         749.00       เฉพาะเจาะจง เอ็กซเซนส อินฟอรเมช่ันเซอรวิส จํากัด 749.00       เอ็กซเซนส อินฟอรเมช่ันเซอรวิส จํากัด 749.00 ภาพรวมจังหวัด 23/63 31/01/64
5 จางเหมาบริการดูแลผูปวยภาวะพึ่งพิง 600.00         600.00       เฉพาะเจาะจง จันทรฉาย จบศรี 600.00       จันทรฉาย จบศรี 600.00 ตรง spec. ราคากลาง 257/63 29/01/64
6 จางเหมาบริการดูแลผูปวยภาวะพึ่งพิง 4,500.00      4,500.00     เฉพาะเจาะจง ผองศรี ศรีเมือง 4,500.00    ผองศรี ศรีเมือง 4,500.00 ตรง spec. ราคากลาง 27/63 12/01/64
7 เชา PACS 30,000.00     30,000.00   เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 30,000.00   โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 30,000.00 ราคากลาง 287/63 31/01/64
8 จางเหมาทําอาหาร 26,495.00     26,495.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวสีนวล เหมือนมอญ 26,495.00   นางสาวสีนวล เหมือนมอญ 26,495.00 ตรง spec. ราคากลาง 33/64 31/01/64
9 จางเหมากําจัดขยะติดเชื้อ 4,578.53      4,578.53     เฉพาะเจาะจง ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด 4,578.53    ไอซี ควอลิตี้ ซิสเท็ม จํากัด 4,578.53 ภาพรวมจังหวัด 34/64 29/01/64
10 จางเหมาถายเอกสาร          1 รายการ 2,634.50      2,634.50     เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสารวีรยา 2,634.50    ศูนยถายเอกสารวีรยา 2,634.50 ตรง spec. ราคากลาง 35/64 28/01/64
11 จางเหมาทําความสะอาดอาคาร          1 รายการ 37,878.00     37,878.00   เฉพาะเจาะจง กิตติชัย คลนีนิ่ง 37,878.00   กิตติชัย คลนีนิ่ง 37,878.00 ตรง spec. ราคากลาง 356/63 31/01/64
12 จางเหมาบริการดูแลผูปวยภาวะพึ่งพิง 1,500.00      1,500.00     เฉพาะเจาะจง ผองศรี ศรีเมือง 1,500.00    ผองศรี ศรีเมือง 1,500.00 ตรง spec. ราคากลาง 36/64 29/01/64
13 จางเหมาซอมบํารุงเครื่องอัลตราซาวน 5,510.00      5,510.00     เฉพาะเจาะจง อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอรวิส จํากัด 5,510.00    อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอรวิส จํากัด 5,510.00 ตรง spec. ราคากลาง 37/64 12/01/64
14 จางเหมาปรับปรุงทอประปา ทอน้ําทิ้ง 7,000.00      7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายณรงค ลาภลึก 7,000.00    นายณรงค ลาภลึก 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง 38/64 12/01/64
15 เชาเครื่องวัดปริมาณรังสีบุคคล 6,000.00      6,000.00     เฉพาะเจาะจง สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 6,000.00    สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 6,000.00 ตรง spec. ราคากลาง 39/64 12/01/64
16 จางเหมาตรวจทางหองปฏิบัติการ 18,234.00     18,234.00   เฉพาะเจาะจง ศูนยแลบธนบุรี จํากัด 18,234.00   ศูนยแลบธนบุรี จํากัด 18,234.00 มารับของได ราคากลาง 40/64 12/01/64
17 จางเหมาซอมบํารุงรถราชการ 6,621.16      6,621.16     เฉพาะเจาะจง โตโยตาชัยนาท2015จํากัด 6,621.16    โตโยตาชัยนาท2015จํากัด 6,621.16 ตรง spec. ราคากลาง 41/64 06/01/64
18 จางเหมาซอมบํารุงครุภัณฑการแพทย 1,605.00      1,605.00     เฉพาะเจาะจง ไบโอ พลัส เมดิคอล จํากัด 1,605.00    ไบโอ พลัส เมดิคอล จํากัด 1,605.00 ตรง spec. ราคากลาง 42/64 12/01/64

ผูเสนอราคา
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19 จางเหมาระบบ HosXP 20,900.00     20,900.00   เฉพาะเจาะจง บางกอก เมดิคอล ซอฟตแวร จํากัด 20,900.00   บางกอก เมดิคอล ซอฟตแวร จํากัด 20,900.00 ตรง spec. ราคากลาง 43/64 12/01/64
20 จางเหมาทําฟนปลอม 8,747.20      8,747.20     เฉพาะเจาะจง ฟนเทียมไทย จํากัด 8,747.20    ฟนเทียมไทย จํากัด 8,747.20 ตรง spec. ราคากลาง 44/64 12/01/64
21 จางเหมาซอมบํารุงรถราชการ 7,574.00      7,574.00     เฉพาะเจาะจง โตโยตาชัยนาท2015จํากัด 7,574.00    โตโยตาชัยนาท2015จํากัด 7,574.00 ตรง spec. ราคากลาง 45/64 18/01/64
22 จางเหมาตําแหนงนักกายภาพบําบัด 5,760.00      5,760.00     เฉพาะเจาะจง นส.วารุณี   นุยปลี 5,760.00    นส.วารุณี   นุยปลี 5,760.00 ตรง spec. ราคากลาง 1/63 31/01/64
23 จางเหมาตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 9,500.00      9,500.00     เฉพาะเจาะจง นส.นันทนภัส  สะอาด 9,500.00    นส.นันทนภัส  สะอาด 9,500.00 ตรง spec. ราคากลาง 2/63 31/01/64
24 จางเหมาปฏิบัติหนาที่ผูชวยแพทยแผนไทย 6,080.00      6,080.00     เฉพาะเจาะจง นส.ศิริรัตน  ทองศรี 6,080.00    นส.ศิริรัตน  ทองศรี 6,080.00 ตรง spec. ราคากลาง 3/63 31/01/64
25 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการยานพาหนะ 6,400.00      6,400.00     เฉพาะเจาะจง ธานินทร  วาระชีวะ 6,400.00    ธานินทร  วาระชีวะ 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง 4/63 31/01/64
26 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการยานพาหนะ 6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพงษ  จันทรศรี 6,080.00 นายอิทธิพงษ  จันทรศรี 6,080.00 ตรง spec. ราคากลาง 5/63 31/01/64
27 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการงานทันตกรรม 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นส.ศศิวิมล  ทองบุญ 6,400.00 นส.ศศิวิมล  ทองบุญ 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง 6/63 31/01/64
28 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการผูปวยนอก 6,400.00      6,400.00     เฉพาะเจาะจง นส.อมรรัตน  นุมนวล 6,400.00    นส.อมรรัตน  นุมนวล 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง 7/63 31/01/64
29 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการงานเวชศาตรฯ 6,400.00      6,400.00     เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย   บัวสิงห 6,400.00    นายวุฒิชัย   บัวสิงห 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง 8/63 31/01/64
30 จางเหมาปฏิบัติหนาที่งานจายกลาง 6,080.00      6,080.00     เฉพาะเจาะจง นส.ปุณยวีร  จันทรสรี 6,080.00    นส.ปุณยวีร  จันทรสรี 6,080.00 ตรง spec. ราคากลาง 9/63 31/01/64
31 จางเหมาปฏิบัติหนาที่งานซักฟอก 6,400.00      6,400.00     เฉพาะเจาะจง นางพรรณิภา  จิ๋วนุช 6,400.00    นางพรรณิภา  จิ๋วนุช 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง 10/63 31/01/64
32 จางเหมาปฏิบัติหนาที่งานซักฟอก 6,080.00      6,080.00     เฉพาะเจาะจง นางวัชณี   อินทรทอง 6,080.00    นางวัชณี   อินทรทอง 6,080.00 ตรง spec. ราคากลาง 11/63 31/01/64
33 จางเหมาปฏิบัตหินาที่ซอมบํารุง 6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะเดช  นอยจาน 6,080.00 นายมานะเดช  นอยจาน 6,080.00 ตรง spec. ราคากลาง 12/63 31/01/64
34 จางเหมาปฏิบัติหนาที่ดูแลสวน 6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนพงษ  นันสีทอง 6,080.00 นายพัฒนพงษ  นันสีทอง 6,080.00 ตรง spec. ราคากลาง 13/63 31/01/64
35 จางเหมาบริการพนักงานบริการ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริขวัญ  โตบัว 6,400.00 นางสาวศิริขวัญ  โตบัว 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง 14/63 31/01/64
36 จางเหมาปฏิบัติงานแผนไทย 6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง นางลักษณา  ประสิทธิ์ธัญกิจ 6,080.00 นางลักษณา  ประสิทธิ์ธัญกิจ 6,080.00 ตรง spec. ราคากลาง 15/63 31/01/64
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37 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการผูคลอด 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นางวนิดา  นาพงษ 6,400.00 นางวนิดา  นาพงษ 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง 16/63 31/01/64
38 จางเหมาปฏิบัติหนาที่บริการยานพาหนะ 6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวฤทธิ์  คชรักษ 6,080.00 นายเชาวฤทธิ์  คชรักษ 6,080.00 ตรง spec. ราคากลาง 17/63 31/01/64
39 จางเหมาปฏิบัตหินาที่บริการผูปวยใน 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นส.นลาวัลย  จิตสะดวก 6,400.00 นส.นลาวัลย  จิตสะดวก 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง 18/63 31/01/64
40 จางเหมาปฏิบัตหินาที่บริการผูปวยใน 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นส.เบญญาภา  จุลพันธุ 6,400.00 นส.เบญญาภา  จุลพันธุ 6,400.00 ตรง spec. ราคากลาง 19/63 31/01/64
41 จางเหมาปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมทรง  วงราดศรี 12,400.00 นายสมทรง  วงราดศรี 12,400.00 ตรง spec. ราคากลาง 20/63 31/01/64
42 จางเหมาปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  นิลฉํ่า 12,000.00 นายอํานาจ  นิลฉํ่า 12,000.00 ตรง spec. ราคากลาง 21/63 31/01/64
43 ครุภัณฑการแพทย 7,000.00      7,000.00     เฉพาะเจาะจง เอโอ เทรดดิ้ง 7,000.00    เอโอ เทรดดิ้ง 7,000.00 ตรง spec. ราคากลาง 177/63 12/01/64
44 วัสดุการแพทย 31,963.04     31,963.04   เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 31,963.04   โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 31,963.04 ตรง spec. ราคากลาง 158/64 12/01/64
45 วัสดุการแพทย 57,774.65     57,774.65   เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 57,774.65   ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 57,774.65 ตรง spec. ราคากลาง 159/64 12/01/64
46 วัสดุการแพทย 24,140.00     24,140.00   เฉพาะเจาะจง ไทยกอส จํากัด 24,140.00   ไทยกอส จํากัด 24,140.00 ตรง spec. ราคากลาง 160/64 12/01/64
47 วัสดุการแพทย 5,600.00      5,600.00     เฉพาะเจาะจง เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) 5,600.00    เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) 5,600.00 ตรง spec. ราคากลาง 161/64 12/01/64
48 วัสดุการแพทย 1,050.00      1,050.00     เฉพาะเจาะจง ไอแคร เมดิคัล จํากัด 1,050.00    ไอแคร เมดิคัล จํากัด 1,050.00 ตรง spec. ราคากลาง 162/64 12/01/64
49 วัสดุการแพทย 33,200.00     33,200.00   เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซิเยน 33,200.00   แตฮงหลีออกซิเยน 33,200.00 ตรง spec. ราคากลาง 163/64 29/01/64
50 วัสดุการแพทย 65,600.00     65,600.00   เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 65,600.00   เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 65,600.00 ตรง spec. ราคากลาง 164/64 12/01/64
51 วัสดุการแพทย 17,704.00     17,704.00   เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 17,704.00   ซิลลิค ฟารมา จํากัด 17,704.00 ตรง spec. ราคากลาง 165/64 12/01/64
52 วัสดุการแพทย 9,090.00      9,090.00     เฉพาะเจาะจง พ.ีเอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 9,090.00    พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 9,090.00 ตรง spec. ราคากลาง 166/64 12/01/64
53 วัสดุการแพทย 4,350.00      4,350.00     เฉพาะเจาะจง ทรู เมดิคอล จํากัด 4,350.00    ทรู เมดิคอล จํากัด 4,350.00 ตรง spec. ราคากลาง 167/64 12/01/64
54 วัสดุการแพทย 13,000.00     13,000.00   เฉพาะเจาะจง ชรินทรเฮ็ลธแคร 13,000.00   ชรินทรเฮ็ลธแคร 13,000.00 ตรง spec. ราคากลาง 168/64 12/01/64
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55 วัสดุการแพทย 2,400.00      2,400.00     เฉพาะเจาะจง โซวิค จํากัด 2,400.00    โซวิค จํากัด 2,400.00 ตรง spec. ราคากลาง 169/64 12/01/64
56 วัสดุการแพทย 3,600.00      3,600.00     เฉพาะเจาะจง ไบโอคอททอน จํากัด 3,600.00    ไบโอคอททอน จํากัด 3,600.00 ตรง spec. ราคากลาง 201/64 12/01/64
57 วัสดุคอมพิวเตอร 15,999.92     15,999.92   เฉพาะเจาะจง พิกเซอร(ประเทศไทย) จํากัด 15,999.92   พิกเซอร(ประเทศไทย) จํากัด 15,999.92 ตรง spec. ราคากลาง 178/64 12/01/64
58 วัสดุงานบานงานครัว 2,691.00      2,691.00     เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มทานตะวัน 2,691.00    น้ําดื่มทานตะวัน 2,691.00 ตรง spec. ราคากลาง 156/64 29/01/64
59 วัสดุงานบานงานครัว 5,885.00      5,885.00     เฉพาะเจาะจง จีวียูนิตี้ จํากัด 5,885.00    จีวียูนิตี้ จํากัด 5,885.00 ตรง spec. ราคากลาง 184/64 12/01/64
60 วัสดุงานบานงานครัว 6,000.00      6,000.00     เฉพาะเจาะจง เอ็มทีอุปกรณการแพทย จํากัด 6,000.00    เอ็มทีอุปกรณการแพทย จํากัด 6,000.00 ตรง spec. ราคากลาง 186/64 12/01/64
61 วัสดุงานบานงานครัว 9,979.00      9,979.00     เฉพาะเจาะจง ส.เจริญชัย 9,979.00    ส.เจริญชัย 9,979.00 ตรง spec. ราคากลาง 180/64 11/01/64
62 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 19,840.00     19,840.00   เฉพาะเจาะจง สิงหชัยพานิช ชัยนาท 19,840.00   สิงหชัยพานิช ชัยนาท 19,840.00 ตรง spec. ราคากลาง 157/64 29/01/64
63 วัสดุทันตกรรม 8,838.20      8,838.20     เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 8,838.20    ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 8,838.20 ตรง spec. ราคากลาง 210/64 18/01/64
64 วัสดุทันตกรรม 1,892.00      1,892.00     เฉพาะเจาะจง พรอมมิเนนท จํากัด 1,892.00    พรอมมิเนนท จํากัด 1,892.00 ตรง spec. ราคากลาง 211/64 18/01/64
65 วัสดุทันตกรรม 7,127.00      7,127.00     เฉพาะเจาะจง ชูมิตร 1967 จํากัด 7,127.00    ชูมิตร 1967 จํากัด 7,127.00 ตรง spec. ราคากลาง 212/64 18/01/64
66 วัสดุไฟฟา 25,482.00     25,482.00   เฉพาะเจาะจง ว.ชาลิตา 25,482.00   ว.ชาลิตา 25,482.00 ตรง spec. ราคากลาง 185/64 18/01/64
67 วัสดุยา 82,489.93     82,489.93   เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 82,489.93   องคการเภสัชกรรม 82,489.93 ตรง spec. ราคากลาง 135/64 21/01/64
68 วัสดุยา 3,132.72      3,132.72     เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล จํากัด 3,132.72    แสงไทยเมดิคอล จํากัด 3,132.72 ตรง spec. ราคากลาง 148/64 05/01/64
69 วัสดุยา 5,739.48      5,739.48     เฉพาะเจาะจง สยามฟารมาซูติคอล จํากัด 5,739.48    สยามฟารมาซูติคอล จํากัด 5,739.48 ตรง spec. ราคากลาง 179/64 18/01/64
70 วัสดุยา 3,210.00      3,210.00     เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 3,210.00    องคการเภสัชกรรม 3,210.00 ตรง spec. ราคากลาง 181/64 19/01/64
71 วัสดุยา 22,630.50     22,630.50   เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 22,630.50   ซิลลิค ฟารมา จํากัด 22,630.50 ตรง spec. ราคากลาง 188/64 18/01/64
72 วัสดุยา 98,733.00     98,733.00   เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 98,733.00   เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 98,733.00 ตรง spec. ราคากลาง 189/64 18/01/64
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73 วัสดุยา 7,747.00      7,747.00     เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) 7,747.00    เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) 7,747.00 ตรง spec. ราคากลาง 190/64 18/01/64
74 วัสดุยา 9,630.00      9,630.00     เฉพาะเจาะจง เมดไลน จํากัด 9,630.00    เมดไลน จํากัด 9,630.00 ตรง spec. ราคากลาง 191/64 18/01/64
75 วัสดุยา 30,773.20     30,773.20   เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 30,773.20   ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 30,773.20  ตรง spec. ราคากลาง 192/64 18/01/64
76 วัสดุยา 2,200.00      2,200.00     เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา จํากัด 2,200.00    พรอส ฟารมา จํากัด 2,200.00 ตรง spec. ราคากลาง 193/64 18/01/64
77 วัสดุยา 11,055.00     11,055.00   เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 11,055.00   เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 11,055.00 ตรง spec. ราคากลาง 194/64 06/01/64
78 วัสดุยา 28,700.00     28,700.00   เฉพาะเจาะจง วี.แอนด.วี. กรุงเทพฯ จํากัด 28,700.00   วี.แอนด.วี. กรุงเทพฯ จํากัด 28,700.00 ตรง spec. ราคากลาง 195/64 18/01/64
79 วัสดุยา 3,040.00      3,040.00     เฉพาะเจาะจง แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ 3,040.00    แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี่ 3,040.00 ตรง spec. ราคากลาง 196/64 18/01/64
80 วัสดุยา 7,995.20      7,995.20     เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช จํากัด 7,995.20    สหแพทยเภสัช จํากัด 7,995.20 ตรง spec. ราคากลาง 197/64 25/01/64
81 วัสดุยา 49,690.00     49,690.00   เฉพาะเจาะจง ฟารมาดิกา จํากัด 49,690.00   ฟารมาดิกา จํากัด 49,690.00 ตรง spec. ราคากลาง 198/64 18/01/64
82 วัสดุยา 2,037.28      2,037.28     เฉพาะเจาะจง วิทยาศรม จํากัด 2,037.28    วิทยาศรม จํากัด 2,037.28 ตรง spec. ราคากลาง 199/64 18/01/64
83 วัสดุยา 29,410.00     29,410.00   เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 29,410.00   ภิญโญฟารมาซี 29,410.00 ตรง spec. ราคากลาง 200/64 18/01/64
84 วัสดุยา 8,800.00      8,800.00     เฉพาะเจาะจง โมเดิรน ฟารมา จํากัด 8,800.00    โมเดิรน ฟารมา จํากัด 8,800.00 ตรง spec. ราคากลาง 203/64 19/01/64
85 วัสดุยา 16,630.00     16,630.00   เฉพาะเจาะจง ที.แมน ฟารมา จํากัด 16,630.00   ที.แมน ฟารมา จํากัด 16,630.00 ตรง spec. ราคากลาง 204/64 19/01/64
86 วัสดุยา 99,488.60     99,488.60   เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 99,488.60   ซิลลิค ฟารมา จํากัด 99,488.60 ตรง spec. ราคากลาง 205/64 19/01/64
87 วัสดุยา 6,940.02      6,940.02     เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จํากัด 6,940.02    ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จํากัด 6,940.02 ตรง spec. ราคากลาง 206/64 19/01/64
88 วัสดุยา 2,250.00      2,250.00     เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 2,250.00    ภิญโญฟารมาซี 2,250.00 ตรง spec. ราคากลาง 207/64 12/01/64
89 วัสดุยา 44,848.60     44,848.60   เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสัช) จํากัด 44,848.60   เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อํานวยเภสัช) จํากัด 44,848.60  ตรง spec. ราคากลาง 209/64 19/01/64
90 วัสดุวิทยาศาสตร 13,375.00     13,375.00   เฉพาะเจาะจง เฟรมเมอร จํากัด 13,375.00   เฟรมเมอร จํากัด 13,375.00 ตรง spec. ราคากลาง 075/64 12/01/64
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91 วัสดุวิทยาศาสตร 20,009.00     20,009.00   เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 20,009.00   โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 20,009.00 ตรง spec. ราคากลาง 170/64 12/01/64
92 วัสดุวิทยาศาสตร 16,480.00     16,480.00   เฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด 16,480.00   แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด 16,480.00 ตรง spec. ราคากลาง 172/64 12/01/64
93 วัสดุวิทยาศาสตร 101,123.00   101,123.00 เฉพาะเจาะจง ล็อคอินส เมดดิคอล จํากัด 101,123.00 ล็อคอินส เมดดิคอล จํากัด ####### ตรง spec. ราคากลาง 173/64 12/01/64
94 วัสดุวิทยาศาสตร 54,000.00     54,000.00   เฉพาะเจาะจง ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด 54,000.00   ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด 54,000.00 ตรง spec. ราคากลาง 174/64 12/01/64
95 วัสดุวิทยาศาสตร 10,500.00     10,500.00   เฉพาะเจาะจง คิว.เอส. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 10,500.00   คิว.เอส. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 10,500.00 ตรง spec. ราคากลาง 176/64 12/01/64
96 วัสดุวิทยาศาสตร 3,860.00      3,860.00     เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 3,860.00    เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 3,860.00 ตรง spec. ราคากลาง 183/64 12/01/64
97 วัสดุวิทยาศาสตร 18,725.00     18,725.00   เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 18,725.00   ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 18,725.00 ตรง spec. ราคากลาง 202/64 12/01/64
98 วัสดุสํานักงาน 18,500.00     18,500.00   เฉพาะเจาะจง เมดิกา แพ็คก้ิง จํากัด 18,500.00   เมดิกา แพ็คก้ิง จํากัด 18,500.00 ตรง spec. ราคากลาง 182/64 12/01/64
99 วัสดุสํานักงาน 1,050.00      1,050.00     เฉพาะเจาะจง ส.เจริญชัย 1,050.00    ส.เจริญชัย 1,050.00 ตรง spec. ราคากลาง 187/64 06/01/64
100 สมุนไพร 22,911.00     22,911.00   เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสรรคบุรี 22,911.00   โรงพยาบาลสรรคบุรี 22,911.00 ตรง spec. ราคากลาง 42-64 26/01/64

รวม 1,579,135.73 1,579,135.73


