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1 630614335131
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 7,830.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 530/2563 16/6/63

2 630614305143
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 8,816.80      

เฉพาะเจาะจง บริษทั เค ซี ซี พ ี2011 กรุ๊ป 
จ ากัด

บริษทั เค ซี ซี พ ี2011 กรุ๊ป 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 527/2563 15/6/63

3 630614301788
ซ้ือวสัดุประปา จ านวน 1 
รายการ 8,800.00      

เฉพาะเจาะจง
ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 526/2563 15/6/63

4 630614255899
จ้างเหมาจัดท าฟนัปลอม 
จ านวน 1 งาน 13,050.00    

เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ทต.005/2563 14/5/63

5 630614253418

จ้างเหมาเคล่ือนย้ายและ
ติดต้ังเคร่ือง X-Ray หอ้งทนั
ตกรรมจ านวน 1 งาน 8,000.00      

เฉพาะเจาะจง

บริษทัทนัตสยาม จ ากัด บริษทัทนัตสยาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 515/2563 5/6/63

6 630614031908
จ้างซ่อมครุภณัฑ์ทางการ
แพทย์ 8,500.00      

เฉพาะเจาะจง
บริษทัทนัตสยาม จ ากัด บริษทัทนัตสยาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 483/2563 2/6/63

7 630614247782
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 
รายการ 80,000.00    

เฉพาะเจาะจง
เชียงใหม่แอนด์เลเบิ้ล เชียงใหม่แอนด์เลเบิ้ล คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 517/2563 11/6/63

8 630614247115 ซ้ือ POSEZYME-LF 10,260.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 479/2563 22/5/63

9 630614246036
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ
ไปเผาท าลาย 9,768.00      

เฉพาะเจาะจง
ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ส.เรืองโรจน์สระบรีุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 512/2563 30/4/63
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10 630614221615
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 3 รายการ 8,390.00      

เฉพาะเจาะจง

บริษทั เฟร์ิสฟสิิโอ จ ากัด บริษทั เฟร์ิสฟสิิโอ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 478/2563 15/5/63

11 630114152745

จ้างเหมาเชื่อมต่อระบบ
ฐานข้อมูลโรงพยาบาลขุนตาล
เข้ากับระบบ Hosmerge 95,501.33    

เฉพาะเจาะจง

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัดบริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 164/2563 13/1/63
12 630614190513 ซ้ือปรอทวดัไข้ดิจิตอล 3,600.00      เฉพาะเจาะจง เชียงรายเคร่ืองมือแพทย์ เชียงรายเคร่ืองมือแพทย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 510/2563 10/6/63

13 630614138146
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน18 
รายการ 36,810.00    

เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส.เค.เคร่ืองเขียน จ ากัดบริษทั เอส.เค.เคร่ืองเขียน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 501/2563 10/6/63

14 630514291259 ซ้ือกล้องวงจรปดิ 118,300.00  เฉพาะเจาะจง กล้องวงจรปดิ กล้องวงจรปดิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 464/2562 22/5/63
15 630614006178 ซ้ือจักรยานยนต์ 51,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงรายสินธานี จ ากัด บริษทั เชียงรายสินธานี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 480/2563 1/6/63

16 630614094970
ซ้ือโทรทศัน์ LED TV ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 55นิ้ว 29,980.00    

เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหธานีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษทั สหธานีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 490/2563 5/6/63

17 630614137398
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 10,350.00    

เฉพาะเจาะจง
หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 500/2563 5/6/63

18 630614135260
ซ้ือAlere HIV Combo 100 
test/psck 25,600.00    

เฉพาะเจาะจง
บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 445/2563 8/5/63
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19 630614135118
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 
จ านวน 9 รายการ 12,835.00    

เฉพาะเจาะจง
ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 499/2563 4/6/63

20 630614131609
ซ้ือยาและเวชภณัฑ์มิใช่ยา
จ านวน 5 รายการ 14,980.00    

เฉพาะเจาะจง
องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 498/2563 1/6/63

21 630614128612
ซ้ือยาและเวชภณัฑ์มิใช่ยา
จ านวน 7 รายการ 34,992.00    

เฉพาะเจาะจง
องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 451/2563 18/5/63

22 630614082936 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5 รายการ 18,300.00    เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพญาเม็งราย โรงพยาบาลพญาเม็งราย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/199 1/6/63
23 630614082931 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9 รายการ 102,415.00  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/ย012 27/5/63
24 630614082930 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 5,550.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/198 22/5/63
25 630614082921 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 5,756.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/197 22/5/63
26 630614082917 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 9,965.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซีหา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซีคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/196 22/5/63
27 630614082914 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 7,560.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/195 22/5/63

28 630614082912 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา 1 รายการ 13,500.00    
เฉพาะเจาะจง

บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด บริษทั เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/194 22/5/63
29 630614082910 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 28,727.36    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/193 22/5/63
30 630614082907 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 12,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/192 22/5/63
31 630614082905 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 3,997.52      เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/191 22/5/63
32 630614082900 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 12,875.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซีหา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซีคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/190 22/5/63
33 630614082897 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 8,453.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/189 22/5/63
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34 630614082892 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 18,400.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ีหา้งหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ีคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/188 22/5/63
35 630614082888 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 17,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัดบริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/187 22/5/63
36 630614082878 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 1,944.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/186 22/5/63
37 630614082873 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 13,380.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัดบริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/185 22/5/63
38 630614082871 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด บริษทั ฟาร์มีน่า จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/184 22/5/63
39 630614082868 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 24,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัดบริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/183 22/5/63
40 630614082866 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 12,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัดบริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/182 22/5/63
41 630614082861 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1 รายการ 2,850.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากัดบริษทั แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 2563/181 22/5/63

42 630614084870
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 3 รายการ 8,770.00      

เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัดบริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L053/2563 12/5/63

43 630614073203
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 43,800.00    

เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L052/2563 5/5/63

44 630614071119
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 43,200.00    

เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L051/2563 7/5/63
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45 630614069177

จ้างเหมาการตรวจวเิคราะห์
ทางหอ้งปฏบิติัการทางการ
แพทย์ จ านวน 1 งาน 8,965.00      

เฉพาะเจาะจง

นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L050/2563 22/4/63

46 630514362142
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1 
รายการ 3,936.00      

เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท046/2563 2/5/63

47 630514360457
ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1 
รายการ 2,170.00      

เฉพาะเจาะจง
บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท045/2563 20/5/63

48 630518000418
จ้างเหมาก าจัดปลวก บริการ
ก าจัดปลวก 28,890.00    

เฉพาะเจาะจง
หจก.นอร์ท สตาร์ เพสท ์เซอร์วสิหจก.นอร์ท สตาร์ เพสท ์เซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 433/2563 12/5/63

49 630514304421
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 6 
รายการ 8,364.00      

เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส.เค.เคร่ืองเขียน จ ากัดบริษทั เอส.เค.เคร่ืองเขียน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 466/2563 22/5/63

50 630514299670 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 23,292.08    เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก165/2563 28/4/63
51 630514299439 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 4,280.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก164/2563 2/4/63
52 630514299116 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,638.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก163/2563 2/4/63
53 630514298872 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 3,435.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก162/2563 2/4/63
54 630514298547 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 3,680.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก161/2563 27/3/63
55 630514298097 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,081.60      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก160/2563 27/3/63
56 630514297835 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์  จ ากัด บริษทั  ชัยศิริ เวชภณัฑ์  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก159/2563 27/3/63
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57 630514297620 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 4,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทที ีเมด หจก.ทที ีเมด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก158/2563 27/3/63
58 630514295650 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 14,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก157/2563 27/3/63
59 630514295382 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6 รายการ 33,840.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากัดบริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก156/2563 27/3/63
60 630514294963 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,180.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดบริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก155/2563 27/3/63
61 630514294605 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,980.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก154/2563 27/3/63
62 630514294237 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ยู.พ.ีเมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากัดบริษทั ยู.พ.ีเมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก153/2563 27/3/63
63 630514294031 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2 รายการ 38,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก152/2563 27/3/63
64 630514293810 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 14,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก151/2563 27/03/2563

65 630514074720
จ้างซ่อมเคร่ืองซักผ้า Image
รุ่น HE-60 ปอนด์ 14,017.00    

เฉพาะเจาะจง
บริษทั เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัดบริษทั เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 431/2563 8/5/63

66 630614396144 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 2,090.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ปหา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ปคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก172/2563 19/5/63
67 630614396510 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 3,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากัดบริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก173/2563 19/5/63
68 630614395916 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 3,941.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก171/2563 19/5/63

69 630614395850
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 6 
รายการ 5,430.00      

เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ินหา้งหุ้นส่วนจ ากัด เฟร์ิส เคร่ืองเขียน แอนด์ ก๊อปปี้ปร้ินคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 534/2563 19/6/63

70 630614397355 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,900.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ปหา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ปคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก176/2563 5/6/63
71 630614397080 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 7,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบริษทั ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก175/2563 19/5/63
72 630614396850 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก174/2563 19/5/63
73 630614395714 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,610.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั น าววิฒัน์การช่าง (1992)จ ากัดบริษทั น าววิฒัน์การช่าง (1992)จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก170/2563 8/5/63
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74 630614395460 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 1,000.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิงหา้งหุ้นส่วนจ ากัด อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิงคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก169/2563 8/5/63
75 630614395355 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 12,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก168/2563 8/5/63
76 630614395245 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1 รายการ 3,900.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก167/2563 8/5/63
77 630614395138 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3 รายการ 10,751.42    เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน หจก.วรัิชอ๊อกซิเจน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ก166/2563 8/5/63
78 630614376922 ซ้ือรถเข็นท าแผล 13,500.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็นเมดแคร์หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็นเมดแคร์คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 524/2563 4/6/63

79 630614358357
จ้างซ่อมครุภณัฑ์ จ านวน 3 
รายการ 8,080.00      

เฉพาะเจาะจง
ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 533/2563 10/6/63

80 630614407042

เช่าเคร่ืองอ่านและแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย์เปน็
ระบบดิจิตอล (DR)พร้อม
ระบบจัดเก็บและรับส่งภาพ
ทางการแพทย(์PACS) 38,000.00    

เฉพาะเจาะจง

บริษทั ศินะ เมด จ ากัด บริษทั ศินะ เมด จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 187/2563 29/11/62


