
ล ำดับ รำคำ วงเงินที่จะ วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ รำคำ รำคำที่ตกลง เหตุผลที่ วันที่
กลำง ซ้ือหรือจ้ำง หรือจ้ำง ที่เสนอ ซ้ือหรือจ้ำง คัดเลือก ตรวจรับ

1 ค่ำบริกำร เคร่ืองถ่ำยเอกสำร+ค่ำส ำเนำ 4,035.00       4,035.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จ ำกัด 4,035.00       บริษัท ริโก(้ประเทศไทย) จ ำกัด 4,035.00       รำคำต่ ำที่สุด 1/2/2562
2 ครุภัณฑ์ ส ำนักงำน 15,000.00     15,000.00     เฉพำะเจำะจง สุริยำ 15,000.00     สุริยำ 15,000.00     รำคำต่ ำที่สุด 1/2/2562
3 วัสดุ ส ำนักงำน 8,340.00       8,340.00       เฉพำะเจำะจง ศูนย์รวมคร่ืองใช้ส ำนักงำน 8,340.00       ศูนย์รวมคร่ืองใช้ส ำนักงำน 8,340.00       รำคำต่ ำที่สุด 5/2/2562
4 วัสดุ ส ำนักงำน 49,460.00     49,460.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเลิศด ำรงค์ 49,460.00     ร้ำนเลิศด ำรงค์ 49,460.00     รำคำต่ ำที่สุด 5/2/2562
5 วัสดุ งำนบ้ำนงำนครัว 41,700.00     41,700.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง 41,700.00     หจก.เอส จี เทรดด้ิง 41,700.00     รำคำต่ ำที่สุด 6/2/2562
6 วัสดุ ใช้สอย 300.00         300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริสมบัติ 300.00         ร้ำนศิริสมบัติ 300.00         รำคำต่ ำที่สุด 8/2/2562
7 จ้ำงเหมำ เปล่ียนสำยไฟฟ้ำแรงสูง 174,000.00   174,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก.เอ พี อิเลคทริค หนองวัวซอ 174,000.00   หจก.เอ พี อิเลคทริค หนองวัวซอ 174,000.00   รำคำต่ ำที่สุด 9/2/2562
8 ครุภัณฑ์ กำรแพทย์ 450,000.00   450,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก.ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลำย 450,000.00   หจก.ยู.เอ็ม.แอล ซัพพลำย 450,000.00   รำคำต่ ำที่สุด 12/2/2562
9 วัสดุ งำนบ้ำนงำนครัว 30,150.00     30,150.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเลิศด ำรงค์ 30,150.00     ร้ำนเลิศด ำรงค์ 30,150.00     รำคำต่ ำที่สุด 14/2/2562
10 จ้ำงเหมำ ซ่อมแซมรถพยำบำล 20,290.00     20,290.00     เฉพำะเจำะจง ส.กำรช่ำง(ลูกช่ำงแสง) 20,290.00     ส.กำรช่ำง(ลูกช่ำงแสง) 20,290.00     รำคำต่ ำที่สุด 15/2/2562
11 วัสดุ งำนบ้ำนงำนครัว 45,000.00     45,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง 45,000.00     หจก.เอส จี เทรดด้ิง 45,000.00     รำคำต่ ำที่สุด 15/2/2562
12 วัสดุ งำนบ้ำนงำนครัว 45,000.00     45,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง 45,000.00     หจก.เอส จี เทรดด้ิง 45,000.00     รำคำต่ ำที่สุด 20/2/2562
13 วัสดุ ประกอบอำหำร(สด) 23,723.00     23,723.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่พันปี 23,723.00     ร้ำนแม่พันปี 23,723.00     รำคำต่ ำที่สุด 22/2/2562
14 วัสดุ ประกอบอำหำร(แห้ง) 4,025.00       4,025.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนทัตเทพ ตลำดสเทศบำล 4,025.00       ร้ำนทัตเทพ ตลำดสเทศบำล 4,025.00       รำคำต่ ำที่สุด 22/2/2562
15 วัสดุ บ ำบัดน้ ำเสีย/ผลิตน้ ำประปำ 35,738.00     35,738.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เคมล้ิงค์ ซัพพลำย 35,738.00     หจก.เคมล้ิงค์ ซัพพลำย 35,738.00     รำคำต่ ำที่สุด 23/2/2562
16 ค่ำบริกำร อินเตอร์เน็ต 2,140.00       2,140.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) 2,140.00       บริษัท ทีโอที จ ำกัด(มหำชน) 2,140.00       รำคำต่ ำที่สุด 26/2/2562
17 วัสดุ กำรแพทย์ 52,950.00     52,950.00     เฉพำะเจำะจง หจก.สยำมอินดัสเตรียลโปรดักซ์ 52,950.00     หจก.สยำมอินดัสเตรียลโปรดักซ์ 52,950.00     รำคำต่ ำที่สุด 27/2/2562
18 จ้ำงเหมำ ติดต้ังสำยล่อฟ้ำ 45,250.00     45,250.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอ พี อิเลคทริค หนองวัวซอ 45,250.00     หจก.เอ พี อิเลคทริค หนองวัวซอ 45,250.00     รำคำต่ ำที่สุด 27/2/2562
19 จ้ำงเหมำ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน 2,000.00       2,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยสุมทร แซ่ตัน 2,000.00       นำยสุมทร แซ่ตัน 2,000.00       รำคำต่ ำที่สุด 28/2/2562
20 ครุภัณฑ์ ส ำนักงำน 18,950.00     18,950.00     เฉพำะเจำะจง สุริยำ 18,950.00     สุริยำ 18,950.00     รำคำต่ ำที่สุด 28/2/2562
21 วสัดุ ยำ 58,500.00       58,500.00       เฉพำะเจำะจง บ.พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด 58,500.00       บ.พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด 58,500.00       รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
22 วสัดุ ยำ 1,155.60        1,155.60        เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกัด 1,155.60        บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกัด 1,155.60        รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
23 วสัดุ ยำ 4,150.00        4,150.00        เฉพำะเจำะจง บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ำกัด 4,150.00        บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ำกัด 4,150.00        รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
24 วสัดุ ยำ 3,120.00        3,120.00        เฉพำะเจำะจง บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ำกัด 3,120.00        บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ำกัด 3,120.00        รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
25 วสัดุ ยำ 50,000.00       50,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ำกัด 50,000.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ำกัด 50,000.00       รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
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26 วสัดุ ยำ 5,700.00        5,700.00        เฉพำะเจำะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ำกัด 5,700.00        บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ำกัด 5,700.00        รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
27 วสัดุ ยำ 8,737.50        8,737.50        เฉพำะเจำะจง บ.โปลิฟำร์ม จ ำกัด 8,737.50        บ.โปลิฟำร์ม จ ำกัด 8,737.50        รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
28 วสัดุ ยำ 12,840.00       12,840.00       เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกัด 12,840.00       บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกัด 12,840.00       รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
29 วสัดุ ยำ 174,726.72     174,726.72     เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกัด 174,726.72     บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกัด 174,726.72     รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
30 วสัดุ ยำ 7,000.00        7,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 7,000.00        หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 7,000.00        รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
31 วสัดุ ยำ 18,000.00       18,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.คอสม่ำ เทรดด้ิง จ ำกัด 18,000.00       บ.คอสม่ำ เทรดด้ิง จ ำกัด 18,000.00       รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
32 วสัดุ ยำ 22,791.00       22,791.00       เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ำกัด 22,791.00       บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ำกัด 22,791.00       รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
33 วสัดุ ยำ 10,400.00       10,400.00       เฉพำะเจำะจง บ.ฟำร์ม่ำไลน์ จ ำกัด 10,400.00       บ.ฟำร์ม่ำไลน์ จ ำกัด 10,400.00       รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
34 วสัดุ ยำ 2,300.00        2,300.00        เฉพำะเจำะจง บ.แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด 2,300.00        บ.แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด 2,300.00        รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
35 วสัดุ ยำ 4,800.00        4,800.00        เฉพำะเจำะจง บ.แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด 4,800.00        บ.แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด 4,800.00        รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
36 วสัดุ ยำ 8,000.00        8,000.00        เฉพำะเจำะจง บ.แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด 8,000.00        บ.แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด 8,000.00        รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
37 วสัดุ ยำ 27,000.00       27,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด 27,000.00       บ.แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด 27,000.00       รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
38 วสัดุ ยำ 3,750.00        3,750.00        เฉพำะเจำะจง บ.เอเชี่ยน ฟำร์มำซูติคัล จ ำกัด 3,750.00        บ.เอเชี่ยน ฟำร์มำซูติคัล จ ำกัด 3,750.00        รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
39 วสัดุ ยำ 4,200.00        4,200.00        เฉพำะเจำะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ำกัด 4,200.00        บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ำกัด 4,200.00        รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
40 วสัดุ ยำ 1,000.00        1,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 1,000.00        หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 1,000.00        รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
41 วสัดุ ยำ 9,450.00        9,450.00        เฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 9,450.00        หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 9,450.00        รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
42 วสัดุ ยำ 3,300.00        3,300.00        เฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 3,300.00        หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 3,300.00        รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
43 วสัดุ ยำ 30,000.00       30,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.ยโูทเปีย้น  จ ำกัด 30,000.00       บ.ยโูทเปีย้น  จ ำกัด 30,000.00       รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
44 วสัดุ ยำ 6,300.00        6,300.00        เฉพำะเจำะจง บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์(1969)จ ำกัด 6,300.00        บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์(1969)จ ำกัด 6,300.00        รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
45 วสัดุ ยำ 8,400.00        8,400.00        เฉพำะเจำะจง บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์(1969)จ ำกัด 8,400.00        บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์(1969)จ ำกัด 8,400.00        รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
46 วสัดุ ยำ 4,480.00        4,480.00        เฉพำะเจำะจง บ.เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮ้ำส์ จ ำกัด 4,480.00        บ.เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮ้ำส์ จ ำกัด 4,480.00        รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
47 วสัดุ ยำ 1,920.00        1,920.00        เฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 1,920.00        หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 1,920.00        รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
48 วสัดุ ยำ 3,745.00        3,745.00        เฉพำะเจำะจง บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด 3,745.00        บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด 3,745.00        รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
49 วสัดุ ยำ 8,100.00        8,100.00        เฉพำะเจำะจง บ.เอ.เอ็น.บ.ีลำบอรำตอร่ี(อ ำนวยเภสัช) จ ำกัด 8,100.00        บ.เอ.เอ็น.บ.ีลำบอรำตอร่ี(อ ำนวยเภสัช) จ ำกัด 8,100.00        รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
50 วสัดุ ยำ 8,750.00        8,750.00        เฉพำะเจำะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ำกัด 8,750.00        บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ำกัด 8,750.00        รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
51 วสัดุ ยำ 24,975.00       24,975.00       เฉพำะเจำะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ำกัด 24,975.00       บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ำกัด 24,975.00       รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
52 วสัดุ ยำ 8,080.00        8,080.00        เฉพำะเจำะจง บ.ยนูิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ำกัด 8,080.00        บ.ยนูิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ำกัด 8,080.00        รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
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53 วสัดุ ยำ 3,360.00        3,360.00        เฉพำะเจำะจง บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ำกัด 3,360.00        บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ำกัด 3,360.00        รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
54 วสัดุ ยำ 7,350.00        7,350.00        เฉพำะเจำะจง บ.อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด 7,350.00        บ.อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด 7,350.00        รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
55 วสัดุ ยำ 8,000.00        8,000.00        เฉพำะเจำะจง บ.เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮ้ำส์ จ ำกัด 8,000.00        บ.เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮ้ำส์ จ ำกัด 8,000.00        รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
56 วสัดุ ยำ 7,000.00        7,000.00        เฉพำะเจำะจง บ.เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮ้ำส์ จ ำกัด 7,000.00        บ.เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮ้ำส์ จ ำกัด 7,000.00        รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
57 วสัดุ ยำ 2,250.00        2,250.00        เฉพำะเจำะจง บ.เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮ้ำส์ จ ำกัด 2,250.00        บ.เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮ้ำส์ จ ำกัด 2,250.00        รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
58 วสัดุ ยำ 3,200.00        3,200.00        เฉพำะเจำะจง บ.พำตำร์แลบ(2517)จ ำกัด 3,200.00        บ.พำตำร์แลบ(2517)จ ำกัด 3,200.00        รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
59 วสัดุ ยำ 24,124.00       24,124.00       เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 24,124.00       องค์กำรเภสัชกรรม 24,124.00       รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
60 วสัดุ ยำ 4,250.00        4,250.00        เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 4,250.00        องค์กำรเภสัชกรรม 4,250.00        รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
61 วสัดุ ยำ 5,500.00        5,500.00        เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 5,500.00        องค์กำรเภสัชกรรม 5,500.00        รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
62 วสัดุ ยำ 2,500.00        2,500.00        เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 2,500.00        องค์กำรเภสัชกรรม 2,500.00        รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
63 วสัดุ ยำ 46,872.20       46,872.20       เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 46,872.20       องค์กำรเภสัชกรรม 46,872.20       รำคำต่ ำสุด 26/02/2562
64 วสัดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 27,840.00       27,840.00       เฉพำะเจำะจง บ.เอ เพคซ์ 2007 จ ำกัด 27,840.00       บ.เอ เพคซ์ 2007 จ ำกัด 27,840.00       รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
65 วสัดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 21,700.00       21,700.00       เฉพำะเจำะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ำกัด 21,700.00       บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ำกัด 21,700.00       รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
66 วสัดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 2,996.00        2,996.00        เฉพำะเจำะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ำกัด 2,996.00        บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ำกัด 2,996.00        รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
67 วสัดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 7,190.40        7,190.40        เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ำกัด 7,190.40        บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ำกัด 7,190.40        รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
68 วสัดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 13,375.00       13,375.00       เฉพำะเจำะจง บ.แจก๊เจยีอุตสำหกรรม(ไทย)จ ำกัด 13,375.00       บ.แจก๊เจยีอุตสำหกรรม(ไทย)จ ำกัด 13,375.00       รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
69 วสัดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 7,704.00        7,704.00        เฉพำะเจำะจง บ.ที ซำยน์แอนด์เมดิคอล จ ำกัด 7,704.00        บ.ที ซำยน์แอนด์เมดิคอล จ ำกัด 7,704.00        รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
70 วสัดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 61,200.00       61,200.00       เฉพำะเจำะจง บ.ชัยโปรดิวซ์ จ ำกัด 61,200.00       บ.ชัยโปรดิวซ์ จ ำกัด 61,200.00       รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
71 วสัดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 83,475.00       83,475.00       เฉพำะเจำะจง บ.ชัยโปรดิวซ์ จ ำกัด 83,475.00       บ.ชัยโปรดิวซ์ จ ำกัด 83,475.00       รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
72 วสัดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 27,840.00       27,840.00       เฉพำะเจำะจง บ.เอ เพคซ์ 2007 จ ำกัด 27,840.00       บ.เอ เพคซ์ 2007 จ ำกัด 27,840.00       รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
73 วสัดุ เวชภัณฑ์มิใช่ยำ 4,280.00        4,280.00        เฉพำะเจำะจง เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 4,280.00        เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 4,280.00        รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
74 วสัดุ วสัดุเภสัชกรรม 4,500.00        4,500.00        เฉพำะเจำะจง บ.เอ เพคซ์ 2007 จ ำกัด 4,500.00        บ.เอ เพคซ์ 2007 จ ำกัด 4,500.00        รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
75 วสัดุ วสัดุเภสัชกรรม 30,000.00       30,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 30,000.00       หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 30,000.00       รำคำต่ ำสุด 07/02/2562
76 วสัดุ วสัดุเภสัชกรรม 61,200.00       61,200.00       เฉพำะเจำะจง บ.ชัยโปรดิวส์ จ ำกัด 61,200.00       บ.ชัยโปรดิวส์ จ ำกัด 61,200.00       รำคำต่ ำสุด 07/02/2562


