
ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก
หรือจ้าง

1 ค่าเวชภัณฑ์ยา 20,520.00   20,520.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทอง โอสถ บริษัท ธงทอง โอสถ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1001/2563 ลว.1 กค.2563
2 ค่าเวชภัณฑ์ยา 2,200.00     2,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติด บริษัท แอตแลนติด มีคุณสมบัติครบถ้วน 1002/2563 ลว. 1 กค.2563
3 ค่าเวชภัณฑ์ยา 4,140.00     4,140.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอเคมีคอลล์ บริษัท ทีโอเคมีคอลล์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1003/2563 ลว. 1 กค.2563
4 ค่าเวชภัณฑ์ยา 66,500.00   66,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟามาซูติคอล บริษัท เบอร์ลินฟามาซูติคอล มีคุณสมบัติครบถ้วน 1004/2563 ลว.1 กค.2563
5 ค่าเวชภัณฑ์ยา 5,510.50     5,510.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช บริษัท สหแพทย์เภสัช มีคุณสมบัติครบถ้วน 1005/2563 ลว.1 กค.2563
6 ค่าเวชภัณฑ์ยา 37,166.60   37,166.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา บริษัท ซิลลิคฟาร์มา มีคุณสมบัติครบถ้วน 1006/2563 ลว.1 กค.2563
7 ค่าเวชภัณฑ์ยา 13,000.00   13,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอร์ฯ บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอร์ฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1007/2563 ลว. 1 กค.2563
8 ค่าเวชภัณฑ์ยา 29,000.00   29,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล มีคุณสมบัติครบถ้วน 1008/2563 ลว.1 กค.2563
9 ค่าเวชภัณฑ์ยา 6,420.00     6,420.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 1009/2563 ลว. 1 กค.2563
10 ค่าเวชภัณฑ์ยา 6,000.00     6,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง มีคุณสมบัติครบถ้วน 1010/2563 ลว.1 กค.2563
11 ค่าเวชภัณฑ์ยา 2,400.00     2,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีดรัก บริษัท ทีพีดรัก มีคุณสมบัติครบถ้วน 1011/2563 ลว. 1 กค.2563
12 ค่าเวชภัณฑ์ยา 3,929.04     3,929.04     เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา มีคุณสมบัติครบถ้วน 1012/2563 ลว.1 กค.2563
13 ค่าเวชภัณฑ์ยา 1,230.00     1,230.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน 1013/2563 ลว.1 กค.2563
14 ค่าเวชภัณฑ์ยา 17,486.00   17,486.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแมนฟาร์มา จก. บริษัท ทีแมนฟาร์มา จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน 1014/2563 ลว.1 กค.2563
15 ค่าเวชภัณฑ์ยา 11,500.00   11,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ออร์คิด เฮลธ์แคร์ บริษัท ออร์คิด เฮลธ์แคร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1015/2563 ลว.1 กค.2563
16 ค่าเวชภัณฑ์ยา 22,448.60   22,448.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช บริษัท ดีเคเอสเอช มีคุณสมบัติครบถ้วน 1016/2563 ลว.1 กค.2563
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17 ค่าเวชภัณฑ์ยา 4,922.00     4,922.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง มีคุณสมบัติครบถ้วน 1017/2563 ลว.1 กค.2563
18 ค่าเวชภัณฑ์ยา 2,400.00     2,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนซ์ เมด บริษัท ไซแอนซ์ เมด มีคุณสมบัติครบถ้วน 1018/2563 ลว.1 กค.2563
19 ค่าเวชภัณฑ์ยา 2,400.00     2,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กรีนเอ็มดี หจก.กรีนเอ็มดี มีคุณสมบัติครบถ้วน 1019/2563 ลว.1 กค.2563
20 ค่าเวชภัณฑ์ยา 1,800.00     18,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พลูก้าเทค บริษัท พลูก้าเทค มีคุณสมบัติครบถ้วน 1021/2563 ลว.1 กค.2563
21 ค่าจ้างเหมาบริการ 12,090.00   12,090.00    เฉพาะเจาะจง นางสมนึก ใจงาม นางสมนึก ใจงาม มีคุณสมบัติครบถ้วน 1025/2563 ลว.1 กค.2563
22 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายส าราญ พรหมจารีย์ นายส าราญ พรหมจารีย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1026/2563 ลว.1 กค.2563
23 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,590.00   10,590.00    เฉพาะเจาะจง นส.นาวิกา เปรมกลม นส.นาวิกา เปรมกลม มีคุณสมบัติครบถ้วน 1027/2563 ลว.1 กค.2563
24 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,590.00   10,590.00    เฉพาะเจาะจง นส.จิราภรณ์ อ่อนสา นส.จิราภรณ์ อ่อนสา มีคุณสมบัติครบถ้วน 1028/2563 ลว.1 กค.2563
25 ค่าจ้างเหมาบริการ 21,690.00   21,690.00    เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ ช านาญมิ่ง นายวิษณุ ช านาญมิ่ง มีคุณสมบัติครบถ้วน 1029/2563 ลว.1 กค.2563
26 ค่าจ้างเหมาบริการ 22,680.00   220,680.00  เฉพาะเจาะจง นาง นาง สว่างแจ้ง นาง นาง สว่างแจ้ง มีคุณสมบัติครบถ้วน 1030/2563 ลว.1 กค.2563
27 ค่าจ้างเหมาบริการ 23,890.00   23,890.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เลิศวรกมล บริษัท เลิศวรกมล มีคุณสมบัติครบถ้วน 1031/2563 ลว.1 กค.2563
28 ค่าจ้างเหมาบริการ 41,500.00   41,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีจีแอล เมดิคัสฯ บริษัท ทีจีแอล เมดิคัสฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1032/2563 ลว.1 กค.2563
29 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,940.00     9,940.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน้ าทิพย์ ฯ บริษัท สายน้ าทิพย์ ฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1033/2563 ลว.1 กค.2563
30 ค่าจ้างเหมาบริการ 17,160.00   17,160.00    เฉพาะเจาะจง นายจิรพันธ์ สุขมาก นายจิรพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบัติครบถ้วน 1034/2563 ลว. 1 กค.2563
31 ค่าวัสดุส านักงาน 765.00       765.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ าด่ืม ดวงเกษตร บริษัท น้ าด่ืม ดวงเกษตร มีคุณสมบัติครบถ้วน 1035/2563 ลว.1 กค.2563
32 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 48,100.00   48,100.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเมดิคอลเทคแคร์ ร้านเมดิคอลเทคแคร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1036/2563 ลว.8 กค.2563
33 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 37,900.00   37,900.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1037/2563 ลว.8 กค.2563
34 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,150.00     5,150.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัชเอ็นดีเลส บริษัท ชัชเอ็นดีเลส มีคุณสมบัติครบถ้วน 1038/2563 ลว.8 กค.2563
35 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 52,313.00   52,313.00    เฉพาะเจาะจง ร้านวิน วิน ซัพพลาย ร้านวิน วิน ซัพพลาย มีคุณสมบัติครบถ้วน 1039/2563 ลว.8 กค.2563
36 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,840.00   12,840.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช บริษัท ดีเคเอสเอช มีคุณสมบัติครบถ้วน 1040/2563 ลว.8 กค.2563
37 ค่าจ้างเหมาบริการ 24,000.00   24,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง มีคุณสมบัติครบถ้วน 1041/2563 ลว.13 กค.2563
38 ค่าวัสดุส านักงาน 6,435.00     6,435.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์ หจก.ศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1042/2563 ลว.13 กค.2563
39 ค่าวัสดุส านักงาน 400.00       400.00        เฉพาะเจาะจง PTS AUTO PTS AUTO มีคุณสมบัติครบถ้วน 1043/2563 ลว.13 กค.2563



40 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 21,000.00   21,000.00    เฉพาะเจาะจง วาย เอ็ม เมดิเทค วาย เอ็ม เมดิเทค มีคุณสมบัติครบถ้วน 1044/2563 ลว.13 กค.2563
41 ค่าจ้างเหมาบริการ 3,250.00     3,250.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกอักษร ร้านเอกอักษร มีคุณสมบัติครบถ้วน 1045/2563 ลว.13 กค.2563
42 ค่าจ้างเหมาบริการ 850.00       850.00        เฉพาะเจาะจง นายจิรพันธ์ สุขมาก นายจิรพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบัติครบถ้วน 1046/2563 ลว.13 กค.2563
43 ค่าจ้างเหมาบริการ 27,412.00   27,412.00    เฉพาะเจาะจง นายจิรพันธ์ สุขมาก นายจิรพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบัติครบถ้วน 1047/2563 ลว.13 กค.2563
44 ค่าจ้างเหมาบริการ 27,000.00   27,000.00    เฉพาะเจาะจง ภาษดี ภาษดี มีคุณสมบัติครบถ้วน 1048/2563 ลว.14 กค.2563
45 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 2,550.00     2,550.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรกานต์ ซัพพลาย หจก.ภัทรกานต์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติครบถ้วน 1049/2563 ลว.13 กค.2563
46 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 250,000.00  250,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ซี อาร์ เอ็ม หจก.ซี อาร์ เอ็ม มีคุณสมบัติครบถ้วน 1050/2563 ลว. 16 กค.2563
47 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 36,000.00   36,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเสท หจก.เอสเสท มีคุณสมบัติครบถ้วน 1051/2563 ลว.16 กค.2563
48 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,350.00     7,350.00     เฉพาะเจาะจง นายจิรพันธ์ สุขมาก นายจิรพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบัติครบถ้วน 1052/2563 ลว.13 กค.2563
49 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 441,000.00  441,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเสท หจก.เอสเสท มีคุณสมบัติครบถ้วน 1053/2563 ลว.17 กค.2563
50 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 6,340.00     6,340.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ดี ทันตเวช บริษัท เอส ดี ทันตเวช มีคุณสมบัติครบถ้วน 1054/2563 ลว.16 กค.2563
51 ค่าวัสดุส านักงาน 290.00       290.00        เฉพาะเจาะจง โปรปร้ิน ตรายาง โปรปร้ิน ตรายาง มีคุณสมบัติครบถ้วน 1055/2563 ลว.16 กค.2563
52 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 13,600.00   13,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ บริษัท โพสเฮลท์แคร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1056/2563 ลว.16 กค.2563
53 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 17,500.00   17,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษี ดีเคเอสเอช บริษี ดีเคเอสเอช มีคุณสมบัติครบถ้วน 1057/2563 ลว.22 กค.2563
54 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 54,735.00   54,735.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท จีโนมโนเลกุล บริษัท จีโนมโนเลกุล มีคุณสมบัติครบถ้วน 1058/2563 ลว.22 กค.2563
55 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 14,900.00   14,900.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1059/2563 ลว.22 กค.2563
56 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 29,150.00   29,150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์เมดิคัลไลน์ บริษัท สตาร์เมดิคัลไลน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1060/2563 ลว.22 กค.2563
57 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 48,747.00   48,747.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน์ หจก.ดีดีเมดซายน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1061/2563 ลว.22 กค.2563
58 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,500.00   10,500.00    เฉพาะเจาะจง ปร้ินเซอร์วิส ปร้ินเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน 1062/2563 ลว.22 กค.2563
59 ค่าวัสดุส านักงาน 14,012.00   14,012.00    เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบัติครบถ้วน 1063/2563 ลว.22 กค.2563
60 ค่าวัสดุงานบ้านฯ 6,045.00     6,045.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบัติครบถ้วน 1064/2563 ลว.22 กค.2563
61 ค่าวัสดุไฟฟ้าฯ 3,858.00     3,858.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กมลเคร่ืองเขียน หจก.กมลเคร่ืองเขียน มีคุณสมบัติครบถ้วน 1065/2563 ลว. 24 กค.2563
62 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 175,000.00  175,000.00  เฉพาะเจาะจง ไอทีพัฒนา ไอทีพัฒนา มีคุณสมบัติครบถ้วน 1066/2563 ลว.24 กค.2563



63 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,219.00     7,219.00     เฉพาะเจาะจง นายจิรพันธ์ สุขมาก นายจิรพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบัติครบถ้วน 1067/2563 ลว.24 กค.2563
64 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,492.30   10,492.30    เฉพาะเจาะจง นายจิรพันธ์ สุขมาก นายจิรพันธ์ สุขมาก มีคุณสมบัติครบถ้วน 1068/2563 ลว.24 กค.2563
65 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 10210 10210 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาร์ฟี่ บริษัท ดาร์ฟี่ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1073/2563 ลว.29 กค.2563
66 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 3540 3540 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอฯ บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1077/2563 ลว.29 กค.2563
67 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 4430 4430 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์พี เด้นท์ จก. บริษัท วีอาร์พี เด้นท์ จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน 1078/2563 ลว.30 กค.2563.
68 ค่าจ้างเหมาบริการ 9362.5 9362.5 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป มีคุณสมบัติครบถ้วน 1079/2563 ลว.30 กค.2563
69 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 1920 1920 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอาพิคซ์ บริษัท เอาพิคซ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1080/2563 ลว.30 กค.2563
70 ค่าวัสดุทางการแพทย์ 3400 3400 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรกานต์ ซัพพลาย หจก.ภัทรกานต์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติครบถ้วน 1081/2563 ลว.30 กค.2563
71 ค่าจ้างเหมาบริการ 2782 2782 เฉพาะเจาะจง บริษั เอส เอส แอนด์ ฯ บริษั เอส เอส แอนด์ ฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1082/2563 ลว.30 กค.2563
72 ค่าวัสดุส านักงาน 2200 2200 เฉพาะเจาะจง บ้านบึงออโต้แอร์ บ้านบึงออโต้แอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1083/2563 ลว.30 กค.2563
73 ค่าจ้างเหมาบริการ 1718.96 1718.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที บริษัท ทริปเปิลที มีคุณสมบัติครบถ้วน 1084/2563 ลว.30 กค.2563
74 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1765.5 1765.5 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท์ บริษัท สยามไมโครซอฟท์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1085/2563 ลว.30 กค.2563
75 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 2250 2250 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ห้องปฏิบัติการ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1086/2563 ลว.30 กค.2563
76 ค่าจ้างเหมาบริการ 22140 22140 เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ ช านาญมิ่ง นายวิษณุ ช านาญมิ่ง มีคุณสมบัติครบถ้วน 1089/2563 ลว.31 กค.2563
77 ค่าจ้างเหมาบริการ 10590 10590 เฉพาะเจาะจง นส.นาวิกา เปรมกลม นส.นาวิกา เปรมกลม มีคุณสมบัติครบถ้วน 1090/2563 ลว.31 กค.2563
78 ค่าจ้างเหมาบริการ 10590 10590 เฉพาะเจาะจง นส.จิราภรณ์ อ่อนสา นส.จิราภรณ์ อ่อนสา มีคุณสมบัติครบถ้วน 1091/2563 ลว.31 กค.2563
79 ค่าจ้างเหมาบริการ 11715 11715 เฉพาะเจาะจง นางสมนึก ใจงาม นางสมนึก ใจงาม มีคุณสมบัติครบถ้วน 1092/2563 ลว.31 กค.2563
80 ค่าจ้างเหมาบริการ 7000 7000 เฉพาะเจาะจง นายส าราญ พรหมจารีย์ นายส าราญ พรหมจารีย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1093/2563 ลว.31 กค.2563
81 ค่าจ้างเหมาบริการ 12895 12895 เฉพาะเจาะจง บริษัท สายน้ าทิพย์ ฯ บริษัท สายน้ าทิพย์ ฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1095/2563 ลว.31 กค.2563
82 ค่าจ้างเหมาบริการ 41500 41500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีจีแอล เมดิคัสฯ บริษัท ทีจีแอล เมดิคัสฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน 1100/2563 ลว.31 กค.2563


