
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

1 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,590.00           บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017051067 630114042911 02-ม.ค.-20 30 วนั

2 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,000.00          ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017049348 630114061933 02-ม.ค.-20 30 วนั

3 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,980.00          บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017038132 630114062379 02-ม.ค.-20 30 วนั

4 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,500.00           ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017037607 630114060809 02-ม.ค.-20 30 วนั

5 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 61,917.25          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วรัิช ออกซิเจน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วรัิช ออกซิเจน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027029610 630214023554 02-ม.ค.-20 30 วนั

6 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,755.00           บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017180473 630114146600 06-ม.ค.-20 30 วนั

7 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 22,895.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017178763 630114146912 06-ม.ค.-20 30 วนั

8 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,148.30          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017272220 630114216384 10-ม.ค.-20 30 วนั

9 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,015.65          บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017345450 630114284285 13-ม.ค.-20 30 วนั

10 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,000.00           บ.ไบโอคอททอน จ ากดั บ.ไบโอคอททอน จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017358472 630114284420 13-ม.ค.-20 30 วนั

11 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,200.00           บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017359497 630114284216 13-ม.ค.-20 30 วนั

12 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,434.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017461129 630114358322 17-ม.ค.-20 30 วนั

13 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,590.00           บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017462073 630114362470 17-ม.ค.-20 30 วนั

14 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00          บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027135190 630214104264 27-ม.ค.-20 30 วนั

15 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,900.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027141002 630214107251 27-ม.ค.-20 30 วนั

16 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,560.00           บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027144365 630214116601 27-ม.ค.-20 30 วนั

17 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,770.00          บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027147894 630214115953 27-ม.ค.-20 30 วนั

18 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง
22,530.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
63027149226 630214118323 27-ม.ค.-20

30 วนั

19 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,255.00           บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027153314 630214117996 27-ม.ค.-20 30 วนั

20 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,700.00          ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027170987 630214140818 27-ม.ค.-20 30 วนั

21 ซ้ือ1.ALLOPURINOL TAB.FOIL100MG2.CO-TRIMOXAZOLE TAB.3..DOMPERIDONE SUSP.1MG/ML(30ML)4.FUROSEMIDE TAB.500MG 23,950.00  บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั23,950 บาท บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั23,950 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010031937 63017032363 11/12/2562 90 วนั

22 ซ้ือ1.BUDESONIDE MDI 200 mcg/dose (200 doses)2.SALBUTAMOL MDI 100 mcg/dose 21,400.00   บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 21,400 บาท  บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 21,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010033448 63017033903  11/12/2562 90 วนั

23  ซ้ือANTAZOLINE+TETRAZOLINE EYE DROPS 10ML 9,156.00           บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 9,156บาท บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 9,156บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010034420 63017034898 11/12/2562 90 วนั

24 ซ้ือSERTRALLINE TAB.50 MG  10,500.00  บริษทั เมดไลน์ จ ากดั 10,500 บาท บริษทั เมดไลน์ จ ากดั 10,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010035107 63017035590  11/12/2562 90 วนั

25 ซ้ือ1.VITAMIN C TAB.100 MG2.ITRACONAZOLE CAP. 100MG 11,100.00  บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 11,100บาท บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 11,100บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010036489 63017037004 11/12/2562 90 วนั

26 ซ้ือCONJUGATED ESTROGEN TAB. 0625 MG(BLISTE 8,500.00           บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ากดั 8,500บาท บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ากดั 8,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010037271 63017037804  11/12/2562 90 วนั

27 ซ้ือ1.DEXTROMETHORPHAN TAB. 15 MG2.HYDROXYZINE TAB. 10 MG(BLISTER) 5,300.00           บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 5,300บาท บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 5,300บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010124293 63017126587  11/12/2562  90 วนั

28 ซ้ือPOLY-OPH EYE DROPS (5 ml) 5,640.00           บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 5,640บาท บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 5,640บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010127266 63017129606 11/12/2562 90 วนั

29  ซ้ือPHENYTOIN CAP. 100 MG  9,000.00  บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 9,000บาท บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 9,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010128625 63017130990  11/12/2562 90 วนั

30 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 12 รายการ 89,684.00          องค์การเภสัชกรรม 89,684 บาท องค์การเภสัชกรรม 89,684 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010130586 63017133005  11/12/2562 90 วนั

31 ซ้ือdoxazosin 4 mg prolonged-release tablet, 1 tablet (51.99.99.99 -273501 5,400.00           บริษทั ยูเมด้า จ ากดั 5,400 บาท บริษทั ยูเมด้า จ ากดั 5,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010276658 63017282014  11/12/2562 90 วนั

32 ซ้ือ1.ERYTHROMYCIN DRY SYR.60 ML2.LACTULOSE 66.7% W/W Sol.100ml 6,500.00           บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 6,500บาท บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 6,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010332356 63017338594 6/1/2563 90 วนั

33 ซ้ือALLOPURINOL TAB.FOIL 100 MG  24,000.00  บริษทั จรูญเภสัช จ ากดั 124,000 บาท บริษทั จรูญเภสัช จ ากดั 124,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010333246 63017339504  06/01/2563 90 วนั

34 ซ้ือNaCl 0.9% IRRIGATION 1000ml  27,000.00          บริษทั ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,000บาท บริษทั ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010334802 63017341089 6/1/2563 90 วนั

35
ซ้ือ1.DAPSONE TAB. 100MG2.POTASSIUM Chloride tab 500MG 9,150.00            ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 9,150 บาท

 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล

 ประเทศไทย 9,150 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010340128 63017346508

6/1/2563
90 วนั

36
ซ้ือ1.D-5-1/2 S INJ. IN 1000ML2.STERRILE WATER FOR INJ (100ML) 8,700.00            บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 8,700บาท

 บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 8,700

บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010341921 63017348331

 06/01/2563
90 วนั

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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37 ซ้ือMANIDIPINE TAB 20MG  5,000.00           บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั 5,000บาท บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั 5,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010345910 63017352378 6/1/2563 90 วนั

38 ซ้ือCEFTRIAXONE INJ. 1GM  30,000.00          บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากดั 30,000 บาท บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากดั 30,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010346958 63017353442  06/01/2563 90 วนั

39 ซ้ือ1.DIGOXIN INJ. 0.25 MG/ML(2ML)2.HYDRALAZINE HCL Sterrile pwdr 20 MG/AMP 6,922.90           บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 6,922 บาท บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 6,922 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010348887 63017355406  06/01/2563 90 วนั

40 ซ้ือDICLOXACILLIN DRY SYR. 62.5 MG/5ML (60ML) 5,760.00  บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 5,760บาท บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 5,760บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010349959 63017356490 6/1/2563 90วนั

41 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 7 รายการ 124,578.00  องค์การเภสัชกรรม 124,578 บาท องค์การเภสัชกรรม 124,578 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010351993 63017358553  06/01/2563 90 วนั

42 ซ้ือNIFEDIPINE TAP 20 MG.SR  6,800.00  บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010035747 63017036245 11/12/2562 90วนั

43  ซ้ือDROTAVERINE HCL 40 MG  8,500.00           บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 8,500บาท บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 8,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010164999 63017168183 16/12/2562 90 วนั

44 ซ้ือKALIMATE 5 GM จ านวน 5x100 SACK  8,750.00   บริษทั มาสุ จ ากดั 8,750 บาท  บริษทั มาสุ จ ากดั 8,750 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010238371 63017242988 16/12/2562 90 วนั

45  ซ้ือPERPHENAZINE TAB.8 MG 5,700.00           บริษทั เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากดั บริษทั เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010239299 63017243932 16/12/2562 90 วนั

46
ซ้ือN์aCl 0.9% (1000 ML.)  29,500.00          บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 29,500บาท

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 29,500

บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010252685 63017257595

16/12/2562
90 วนั

47 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 10 รายการ 131,135.70  องค์การเภสัชกรรม 131,13.70 องค์การเภสัชกรรม 131,13.70 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010308260 63017314088 16/12/2562 90 วนั

48 ซ้ือSTREPTOKINASE Sterlile Pwdr 1.5 Mu  18,000.00          บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 18,000บาท บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 18,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010150303 63017153146 16/12/2562 90 วนั

49 ซ้ือSALMETEROL 25 mg+ FLUTICASONE 125 mcg I 47,080.00          บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 47,080 บาท บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 47,080 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010151168 63017154039 16/12/2562 90 วนั

50 ซ้ือ1.O.R.S POWDER 4.2GM2.O.R.S POWDER 6.975GM  6,660.00           บริษทั ซีฟาม จ ากดั 6,660 บาท บริษทั ซีฟาม จ ากดั 6,660 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010151918 63017154814  16/12/2562 90 วนั

51 ซ้ือAMLODIPINE TAB. 5MG (BLISTER)            95,000.00 บริษทั เมดไลน์ จ ากดั 95,000บาท บริษทั เมดไลน์ จ ากดั 95,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010152573 63017155674 16/12/2562 90 วนั

52 ซ้ือCALCIUM CARBONATE TAB 835 MG  23,750.00  บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 23,750บาท บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 23,750บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010153469 63017156401 16/12/2562 90 วนั

53 ซ้ือ1.BETAHISTINE MESYLATE TAB6MG2.LEVOTHYROXINE TAB 0.1MG BLISTER3.WARFARIN TABLET 3MG12,220.00          บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 12,220บาท บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 12,220บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010154245 63017157191  16/12/2562 90 วนั

54  ซ้ือOMEPRAZOLE INJ. 40MG/VIAL  6,291.00           บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั 6,291 บาท บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั 6,291 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010155092 63017158054 16/12/2562 90 วนั

55 ซ้ือ1.CO-AMOXICLAV TAB 1GM2.SIMETHICONE TAB. 80MG (FOIL) 15,022.50          บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 15,022.50บาท บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 15,022.50บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010160576 63017163676 16/12/2562 90 วนั

56 ซ้ือ1.SODIUM VALPROATE CHRONO TAB 500MG2.VASELINE 30GM 11,438.30          บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 11,438.30 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 11,438.30 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010161632 63017164753  16/12/2562 90 วนั

57 ซ้ือ1.AMBROXOL SYRUP 15MG./5ML2.SALBUTAMOL NEBULIZING SOLUTION3.SPECIAL MOUTH WASH10,272.00  บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 10,272บาท บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 10,272บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010149549 63017152366 16/12/2562 90 วนั

58 ซ้ือ1.CO-AMOXICLAV DRY SYR 228MG/5ML2.RANITIDINE TAB. 150MG(FOIL)3.ROPHENADRINE CITRATE+PARACETAMOL TAB.B 15,250.00          บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 15,250 บาท บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 15,250 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010162570 63017165709 16/12/2562 90 วนั

59 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 4 รายการ 23,612.00          บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 23,612บาท บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 23,612บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010163422 63017166577 16/12/2562 90 วนั

60 ซ้ือ1.INSULIN IN INJ. 100IU/ML(10ML)2.INSULIN M 70/30 INJ. 100IU/ML(3ML) 77,240.00          บริษทั คอสม่า เมดิคอล จ ากดั 77,240บาท บริษทั คอสม่า เมดิคอล จ ากดั 77,240บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010421555 63017429215 13/1/2563 90 วนั

61 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 4 รายการ  30,120.00  บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 30,120บาท บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 30,120บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010422297 63017429968 13/1/2563 90 วนั

62 ซ้ือLEVODOPA 250 MG+CARBIDOPA 25MG TAB 18,190.00  บริษทั บี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากดั 18,190บาท บริษทั บี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากดั 18,190บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010424699 63017432407 13/1/2563 90 วนั

63 ซ้ือ1.CO-TRIMOXAZOLE TAB.2.CLORAZEPATE DIPOTASSIUM 5(P4)3.LORAZEPAM TAB 1MG(P4)12,850.00           บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั  บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010425727 63017433450 13/1/2563 90 วนั

64  ซ้ือCOLCHCINE TAB. 0.6MG 6,500.00  บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 6,500บาท บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 6,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010426371 63017434102 13/1/2563 90 วนั

65 ซ้ือSODIUM VALPROATE TAB. 200MG   13,000.00  บริษทั พเีอม็แอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากดั 13,000บาท บริษทั พเีอม็แอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากดั 13,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010438558 63017446410 13/1/2563 90 วนั

66 ซ้ือVERAPAMIL TAB. 40MG.  5,000.00           บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั 5,000[km บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั 5,000[km เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010440453 63017448326  13/01/2563 90 วนั

67 ซ้ือLACTULOSE 66.7% W/W Sol. 100ml  5,350.00           บริษทั แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 5,350[km บริษทั แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 5,350[km เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010441425 63017449314 13/1/2563 90 วนั

68  METHOTREXATE TAB 2.5MG 11,000.00  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จไีอเอส ฟาร์มา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จไีอเอส ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010444427 63017452363 13/1/2563 90 วนั

69 ซ้ือPOTASSIUM CHLORIDE Syrup 500mg/5ml 7,150.00           ซ้ือPOTASSIUM CHLORIDE Syrup 500mg/5ml 7,150บาท ซ้ือPOTASSIUM CHLORIDE Syrup 500mg/5ml 7,150บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010445533 63017453494  13/01/2563 90 วนั

70  ซ้ือHERBขิงแคปซูล 500mg  9,000.00           บริษทั แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 9,000บาท บริษทั แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 9,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010446347 63017454321  13/01/2563 90 วนั

71 ซ้ือ1.CETIRIZINE TAB 10MG2.GLIPIZIDE TAB 5MG. 16,700.00  บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 16,700บาท บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 16,700บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010449816 63017457819  13/01/2563 90 วนั

72 ซ้ือ1.ACICLOVIR TAB 400MG2.GEMFIBROZIL TAB 600MG3.TRAMADOL CAP. 50MG 33,390.00          บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010523606 63017532878  22/11/2562 90 วนั

73  ซ้ือTRAMADOL CAP. 50MG 7,300.00  บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 7,300บาท บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 7,300บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010527396 63017536757  17/01/2563 90 วนั

74 ซ้ือสูตร BELCIDS SUSP. 240ML 13,000.00          บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั 13,000บาท บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั 13,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010526829 63017536166 17/1/2563 90 วนั
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75 ซ้ือFERROUS FUMARATE TAB 200MG. 6,500.00   บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 6,500บาท  บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 6,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010531120 63017540596 17/1/2563 90 วนั

76  TETANUS VACCINE INJ. 0.5ml 10,000.00          บริษทั มาสุ จ ากดั 10,000บาท บริษทั มาสุ จ ากดั 10,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010538392 63017548071 17/1/2563 90 วนั

77 ซ้ือSERTRALINE TAB.50MG 21,000.00          บริษทั เมดไลน์ จ ากดั 21,000บาท บริษทั เมดไลน์ จ ากดั 21,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010539244 63017548936  17/01/2563 90 วนั

78 ซ้ือ1.D-5-1/2 S INJ (1000ML)2.NaCl 0.9%(100ml) 33,900.00          บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 33,900บาทบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 33,900บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010545070 63017554887 17/1/2563 90 วนั

79 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 4 รายการ 34,412.00  บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 34,412บาท บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 34,412บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010546054 63017555899 17/1/2563 90 วนั

80  ซ้ือMETHIMAZOLE TAB. 5MG 10,500.00          บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 10,500บาท บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 10,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010546231 63017556081 17/1/2563 90 วนั

81 ซ้ือIBUPROFEN TAB. 400MG  17,000.00          บริษทั โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 17,000บาท บริษทั โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 17,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010546386 63017556240  17/01/2563 90 วนั

82 ซ้ือSODIUM BICARBONATE TAB. 300MG  7,276.00           บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 7,276บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 7,276บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010546633 63017556498 17/1/2563 90 วนั

83 ซ้ือFUROSEMIDE INJ. 10MG/ML (25ML)  7,400.00  บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 7,400บาท บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 7,400บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010546861 63017556731 17/1/2563 90 วนั

84 ซ้ือCEFTRIAXONE INJ. 1GM 23,000.00  บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 23,000 บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 23,000 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010546989 63017556862 17/1/2563 90 วนั

85 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 15 รายการ  130,804.00        องค์การเภสัชกรรม 130,804 บาท องค์การเภสัชกรรม 130,804 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010558039 63017568200  17/01/2563 90 วนั

86 จา้งบริการท าแลปทันตกรรม 41,115.00  บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 41,115บาท บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 41,115บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010079044 63017080313 2/1/2563 90 วนั

87 ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 4 รายการ  7,589.51           บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 7,589.51 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 7,589.51 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010081386 63017082701 2/1/2563 90 วนั

88  ซ้ือ2% Lidocaine LotGA9085 10,625.00          บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั 10 บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั 10 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010085078 63017086470 2/1/2563 60 วนั

89  ซ้ือเบิกโลหิต  6,720.00  สภากาชาดไทย 6,720บาท สภากาชาดไทย 6,720บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010113107 63017115158  01/11/2562 45 วนั

90 ซ้ือTyphoid Fever 5,500.00           ซ้ือTyphoid Fever  5,500 บาท ซ้ือTyphoid Fever  5,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010176102 63017179426 5,500.00 45 วนั

91 ซ้ือน้ ายาตรวจอเิล็กโตรไลต์  33,300.00  บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 33,300 บาท บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 33,300 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010177220 63017180573  01/11/2562 45 วนั

92 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ  76,042.48          บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 76,042.78 บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 76,042.78 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010177861 63017181227 1/11/2562 45 วนั

93 ซ้ือHbA1C reagent 43,200.00  บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 43,200 บาท บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 43,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010178979 63017182368 1/11/2562 45 วนั

94 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 12,080.00          บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010181087 63017184528 7/11/2562 45 วนั

95 ซ้ือ1.M53D-Diluent2.M53LH-Lyse3.M53-Lyse-LEO(I)4.M53-Cleanser  43,015.00          บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 43,015บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 43,015บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010182622 63017186091 11/11/2562 45 วนั

96 ซ้ือSttrip ตรวจ DM(Advace)  24,250.00  บริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 24,250บาท บริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 24,250บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010223795 63017228145  01/11/2562 45 วนั

97 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์  41,830.00          บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 41,830บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 41,830บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010539182 63017548872 4/12/2562 45 วนั

98 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ  69,183.98  บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 69,183.98บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 69,183.98บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010543780 63017553570 4/12/2562 45 วนั

99  ซ้ือ็ิHbA1C reagent 43,200.00  บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 43,200 บาท บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 43,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010546575 63017556438 4/12/2562 45 วนั

100 ซ้ือ1.K3 EDTA TUBE (non vac)2.DengueAg3.Leoto Sceening  14,160.00  บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 14,160บาท บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 14,160บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010548297 63017558195  04/12/2562 45 วนั

101 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร จ านวน 4 รายการ  8,080.00           บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 8,080 บาท บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 8,080 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010551271 63017561235 4/12/2562 45 วนั

102 ซ้ือStool occult blood 7,200.00            บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 7,200บาท  บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 7,200บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010552354 63017562343 11/12/2562 45 วนั

103  ซ้ือน้ ายาตรวจอเิล็กโตรไลต์   22,200.00  บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 22,200บาท บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 22,200บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63010555606 63017565674  11/12/2562 45 วนั

104 ค่าจา้งเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 28,000.00          หจก.อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย/28,000 บาท หจก.อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย/28,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017356823 630114284412 2/1/2563 30

105 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 28,514.00          ศรีอรรถภัณฑ์/28,514 บาท ศรีอรรถภัณฑ์/28,514 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017367777 630114285813 2/1/2563 45

106 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,220.00          บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั/14,220 บาท บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั/14,220 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017354674 630114284335 7/1/2563 20

107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,367.85           บริษทั โตโยต้าพะเยา (1994) ฯ/9,367.85 บาท บริษทั โตโยต้าพะเยา (1994) ฯ/9,367.85 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017367906 630114285628 7/1/2563 10

108 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,400.00          ตะวนัการค้า/14,400 บาท ตะวนัการค้า/14,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017360446 630114279240 7/1/2563 30

109 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,100.00           ร้านทรัพย์เพิ่มพนู/8,100 บาท ร้านทรัพย์เพิ่มพนู/8,100 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017546180 630114414952 13/1/2563 20

110 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,240.00          ฉื่อหมงเฮง/19,240 บาท ฉื่อหมงเฮง/19,240 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017546196 630114414935 13/1/2563 45

111 ค่าวสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 57,960.00          PPS พพีเีอส/57,960 บาท PPS พพีเีอส/57,960 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017493094 630114414218 13/1/2563 45

112 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,102.00           หจก.พวีายเฮาส์แวร์ซัพพลาย/5,102 บาท หจก.พวีายเฮาส์แวร์ซัพพลาย/5,102 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017473497 630114371744 13/1/2563 30

113 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,517.00           หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/7,517 บาท หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/7,517 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63017546165 630114414969 17/1/2563 45


