
แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าซ่อมบ ารุงยานพาะหนะ 7,906.23             บ.โตโยต้าพะเยา(1994)ผู้จ าหน่วยฯ/7,906.23 บาท บ.โตโยต้าพะเยา(1994)ผู้จ าหน่วยฯ/7,906.23 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117380651 621114328986 4/11/2562 45 วนั

2 ครุภณัฑ์ส านักงานต่ ากวา่เกณฑ์ 11,550.00            หจก.กนิษฐ์ อิเลคทรอนิคส์/11,550 บาท หจก.กนิษฐ์ อิเลคทรอนิคส์/11,550 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117377449 621114303240 11/11/2562 45 วนั

3 ค่าวสัดุส านักงาน 6,180.00             ร้าน พี.วาย.ช็อป/6,180 บาท ร้าน พี.วาย.ช็อป/6,180 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117380504 621114328760 11/11/2562 45 วนั

4 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 13,500.00            หสม.อินทนนท์/13,500 บาท หสม.อินทนนท์/13,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117380378 621114328607 11/11/2562 45 วนั

5 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 9,600.00             ตะวนัการค้า/9,600 บาท ตะวนัการค้า/9,600 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117380170 621114328445 11/11/2562 45 วนั

6 ค่าวสัดุส านักงาน 10,467.00            หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร/10,467 บาท หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร/10,467 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127025542 621214026813 22/11/2562 45 วนั

7 ค่าวสัดุส านักงาน 9,142.00             ฉื่อหมงเฮง/9,142 บาท ฉื่อหมงเฮง/9,142 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127014103 621214025829 22/11/2562 45 วนั

8 ค่าวสัดุการแพทย์ 28,419.80            หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117182628 621114147992 1/11/62 30 วนั

9 ค่าวสัดุการแพทย์ 6,590.00             บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117174640 621114148309 1/11/62 30 วนั

10 ค่าวสัดุการแพทย์ 12,000.00            บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117173914 621114149256 1/11/62 30 วนั

11 ค่าวสัดุการแพทย์ 8,560.00             บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117168018 621114150075 1/11/62 30 วนั

12 ค่าวสัดุการแพทย์ 15,000.00            บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากัด บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117164168 621114153644 6/11/62 30 วนั

13 ค่าวสัดุการแพทย์ 10,600.00            บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117162844 621114153845 6/11/62 30 วนั

14 ค่าวสัดุการแพทย์ 43,100.00            ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117173318 621114152591 6/11/62 30 วนั

15 ค่าวสัดุการแพทย์ 7,050.00             หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117212990 621114203489 6/11/62 30 วนั

16 ค่าวสัดุการแพทย์ 10,980.00            บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117212459 621114196719 6/11/62 30 วนั

17 ค่าวสัดุการแพทย์ 9,800.00             หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117292678 D62110291429 8/11/62 30 วนั

18 ค่าวสัดุการแพทย์ 8,388.80             บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117290529 D62110289278 8/11/62 30 วนั

19 ค่าวสัดุการแพทย์ 31,180.00            หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117398001 62110396357 13/11/62 30 วนั

20 ค่าวสัดุการแพทย์ 7,200.00             บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117399583 D62110397938 13/11/62 30 วนั

21 ค่าวสัดุการแพทย์ 7,500.00             บริษัท เทคเอซ จ ากัด บริษัท เทคเอซ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117448399 621114354493 13/11/62 30 วนั

22 ค่าวสัดุการแพทย์ 32,000.00            ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 62117473634 621114377204 15/11/62 30 วนั

23

 ซ้ือ1.CLOTRIMAZOLE VAGINAL 

TAB.100MG จ านวน 50x6 

TAB2.CLOTRIMAZOLE LOZENGE 10 

MG จ านวน 5x300 

TAB3.ITRACONAZOLE CAP. 100MG 

จ านวน10x100 CAP

7,600.00  บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด 7,600 บาท บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด 7,600 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110000815 62117000825  18/10/2562 90 วนั

24

 ซ้ือ1.FERROUS FUMERATE TAB 200 

MG จ านวน 50x1000 TAB2.ENEMA 10 

ML. จ านวน 25x2 BOTT3.ENEMA 

100ML. จ านวน 200 BOTT 

10,200.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 10,200 บาท บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 10,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110001837 62117001858 18/10/2562 90 วนั

25
 ซ้ือLACTULOSE 66.7% W/W 

Sol.100ml จ านวน 120 BOTT 
7,062.00  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 7,062 บาท  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 7,062 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110002821 62117002850  18/10/2562 90 วนั

เลขที่โครงการของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เลขที่โครงการ ระยะเวลา

จัดซ้ือจัด

จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2562

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน
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26

ซ้ือ1.CIPROFLOXACIN INJ 400 

MG/200ML จ านวน 50 

VIAL2.DOPAMINE INJ. 25 MG/ML (10 

ML) จ านวน 200 VIAL

8,560.00  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 8,560 บาท บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 8,560 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110010045 62117010156  18/10/2562 90 วนั

27
ซ้ือASPIRIN EC TAB. 81 MG จ านวน 

100x1000 TAB
16,400.00 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 16,400 บาท บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 16,400 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110010199 62117010310 18/10/2562 90 วนั

28
 ซ้ือMETHOTREXATE TAB. 2.5 MG(FOIL)

 จ านวน 50x100 TAB.
11,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด จไีอเอส ฟาร์มา 11,000 บาท หา้งหุน้ส่วนจ ากัด จไีอเอส ฟาร์มา 11,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110023837 62117023955  18/10/2562 90 วนั

29
ซ้ือPOTASSIUM CHLORIDE Syrup 500 

mg/5 ml จ านวน 110 BOTT
7,150.00   หา้งหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา 7,150 บาท  หา้งหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา 7,150 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110023921 62117024039 18/10/2562 90วนั

30
 ซ้ือANTAZOLINE+TETRAZOLINE EYE 

DROPS 10ML. จ านวน 840 BOTT 
9,156.00  บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 9,156บาท  บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 9,156บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110025324 62117025447 18/10/2562 90 วนั

31
ซ้ือ1.STREPTOKINASE Sterlile Pwdr 1.5

 Mu จ านวน 4 VAIL2.INSULIN R INJ. 100

 IU/ML (10ML) จ านวน 20 VIAL 

25,300.00  บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 25,300 บาท บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 25,300 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110025785 62117025911 18/10/2562 90 วนั

32 ซ้ือซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ านวน 27 รายการ  206,958.65   องค์การเภสัชกรรม 206,958.65 บาท  องค์การเภสัชกรรม 206,958.65 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110045554 62117045846 15/10/2562 90 วนั

33 ซ้ือ2 Percent Lidocaine 50 cart 10,625.00  บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 10,625 บาท บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 10,625 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110043326 62117043604  25/10/2562 90 วนั

34
 ซ้ือ1.Film no.o2.film 

no.23.microspplicatorsize M.
7,400.00   บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 7,400 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110045393 62117045684 25/10/2562 60 วนั

35 ซ้ือค่าวสัดุทันตกรรม จ านวน 5 รายการ 12,100.00 บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด 12,100 บาท บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด 12,100 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110047975 62117048287  25/10/2562 60 วนั

36 ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 12 รายการ 9,200.00  บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด  บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110049005 62117049322  25/10/2562 60 วนั

37 จา้งค่าบริการแลปทันตกรรม 38,630.00  บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด  38,630 บาท บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด  38,630 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110064237 6211706432 25/10/2562 60 วนั

38 ซ้ือวสัดุทันตกรรม 39,957.01 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 39,957.01 บาท บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 39,957.01 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110071566 62117071989 11/10/2562 60 วนั

39
 ซ้ือ1.Postzme ND2.Post Creso3.Pose 

iodophore4.Posequat RTU5.Pose sll 

cleane

14,320.00  บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 14,320 บาท บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 14,320 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110074823 62117075259  11/10/2562 60 วนั

40 ซ้ือเบกิโลหติ (PRC) 15,960.00  สภากาชาดไทย 15,960 บาท สภากาชาดไทย 15,960 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110090632 62117091132  11/10/2562  45 วนั

41 ซ้ือHbA1C reagent  43,200.00 บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 43,200 บาท บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 43,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110078545 62117078994  15/10/2562 45 วนั
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42
ซ้ือ1.Hbs Ag2.Cover slip3.Yellow 

Tip4.Stool occult blood
10,770.00  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 10,770 บาท  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 10,770 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110107602 62117108210  15/10/2562 45 วนั

43 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 9 รายการ 96,020.22  บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 96,020.22 บาท  บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 96,020.22 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110108318 62117108923 15/10/2562 45 วนั

44 ซ้ือStrip ตรวจ DM (Advance)  72,750.00  บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด 72,750 บาท บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด 72,750 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110113029 62117113660  15/10/2562 45วนั

45
 ซ้ือ1.Denguse (lgM,lgG)2.HIV (ICA) วธิทีี่

 13.Scrub Typhus
34,600.00  บริษัทเอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด 34,600 บาท บริษัทเอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด 34,600 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110115414 62117116047 15/10/2562  45 วนั

46
ซ้ือ1.K3 EDTA TUBE(non vac) 

2.Methanol3.PRP4.Wright 

Stant5.immersion oil

13,590.00 บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด 13,590บาท บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด 13,590บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110136102 62117136798 15/10/2562 45 วนั

47
 ซ้ือ1.Urine strip4แถบ2.Urine strip2

แถบ3.Urine Mivroalbumin
27,606.00   บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 27,606 บาท  บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 27,606 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110137124 62117137826 15/10/2562 45 วนั

48 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 12,420.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 12,420 บาท บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 12,420 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110138672 62117139383 15/10/2562 45 วนั

49 ซ้ือCoaglation PT 26,496.00 บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากัด 26,496 บาท บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากัด 26,496 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110139344 62117140057  15/10/2562 45 วนั

50 ซ้ือAnti HCV 6,000.00  บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 6,000 บาท บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 6,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110139922 62117140635 15/10/2562 45 วนั

51 ซ้ือTrop T Quantiative  29,960.00  บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากัด 29,960 บาท บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากัด 29,960 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110145706 62117146438 18/10/2562 45 วนั

52 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 41,830.00  บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 41,860 บาท บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 41,860 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110147020 62117147760  15/10/2562 45 วนั

53  ซ้ือน้ ายาตรวจอิเล็กโตรโลต์ 33,300.00 บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 33,300 บาท บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 33,300 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110152500 62117153265 15/10/2562 45 วนั

54

 ซ้ือ1.CPM TAB 4 MG2.HYDRALAZINE 

HCl TAB 25MG3.METHYLDOPA 

TAB.250MG(BLISTER)4.TRAMADOL 

CAP.50MG 

39,480.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 39,480 บาท บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 39,480 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110151350 62117152113  25/10/2562 45 วนั

55

ซ้ือ1.CHLORAMPHENICOL1%W/V ear 

DROP(10ML2.POLY-OPH EYE 

DROPS(5ml)3.CHLORAMPHENICOL 

0.5%W/V EYE DROP

7,353.00 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 7,535 บาท บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 7,535 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110153290 62117154062 25/10/2562 90 วนั

56
ซ้ือ1.NAPROXEN TAB 250MG. จ านวน 

10x500 TAB 
5,150.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 5,150 บาท บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 5,150 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110154269 62117155044  25/10/2562 90 วนั
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57
ซ้ือIBUPROFEN TAB. 400MG BLISTER 

จ านวน 50x500 TAB.
17,000.00  บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 17,000 บาท บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 17,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110157059 62117157858 25/10/2562  90วนั

58
ซ้ือINSULIN M 70/30INJ 100IU/ML 

(3ML) 
76,000.00 บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด 76,000บาท บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด 76,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110181933 62117182851  25/10/2562 90 วนั

59 ซ้ือLIDOCAINE VISCOUS LIQUID 100ML  6,000.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา หา้งหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110183797 62117184720 25/10/2562 90 วนั

60 ซ้ือPREDNSOLONE TAB 5 MG. 7,000.00  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 7,000 บาท บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 7,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110185132 62117186062  25/10/2562 90 วนั

61
ซ้ือBUDESONIDE MDI 200mcg/dose 

(200 doses
14,124.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 14,124 บาท บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 14,124 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110219350 62117220401 25/10/2562 90 วนั

62 ซ้ือITRACONAZOLE CAP 100 MG. 8,000.00  บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด 8,000 บาท  บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด 8,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110272011 62117273196  07/11/2562 90 วนั

63
 ซ้ือ1.INSULIN N INJ 100 IU/ML 

(3ML)2.STERTOKINASE Sterlile Pwdr 

1.5 Mu

60,480.00  บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 60,480 บาท บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 60,480 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110278744 62117279955 7/11/2562 90 วนั

64 ซ้ือTHEOPHYLLINE SR TAB .200MG 31,746.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 31,746 บาท บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 31,746 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110279962 62117281175 7/11/2562 90 วนั

65
1.HYDRALAZINE HCL TAB 

25MG2.Vitamin B6 tab 50 

mg(Pyridoxine HCL)

14,850.00  บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 14,850 บาท บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 14,850 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110288646 62117289893  07/11/2562 90 วนั

66 ซ้ือSERTRALINE TAB 50 MG 6,300.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 6,300 บาท บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 6,300 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110289644 62117290893 7/11/2562 90 วนั

67  ซ้ือLIDOCAINE VISCOUS LIQUID 100ML. 6,000.00  หา้งหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา 6,000 บาท หา้งหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา 6,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110290543 62117291793 7/11/2562 90 วนั

68 ซ้ือหญ้าหนวดแมว 2 กรัม (ชาชง 7,800.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 7,800 บาท บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 7,800 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110291644 62117292894 7/11/2562 90 วนั

69
 ซ้ือSODIUM VALPROTE TAB 

200MG(FOIL) 
13,000.00  บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด 13,000 บาท บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด 13,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110300353 62117301623  07/11/2562 90 วนั

70 ซ้ือTETANUS VACCINE INJ 0.5 ML. 10,000.00 บริษัท มาสุ จ ากัด 10,000 บาท บริษัท มาสุ จ ากัด 10,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110301970 62117303240 7/11/2562 90 วนั

71
ซ้ือ1.D-5-W 500 ML2.NaCl 0.9% (100 

ML)
34,500.00  บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)  บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110304042 62117305316 7/11/2562 90 วนั
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72
 ซ้ือ1.MASGNESIUM SULFATE 50% IN 2

 ML2.PHENYTOIN CAP 100 MG.
6,300.00   บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 6,300 บาท  บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 6,300 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110307002 62117308289  07/11/2562 90 วนั

73 ซ้ือNaCl 0.9 %IRRIGATION 100ml  27,000.00 บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด 27,000 บาท บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด 27,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110307887 62117309173  07/11/2562 90 วนั

74 ซ้ือCO-AMOXICLAV TAB 1 GM 7,800.00  บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110311880 62117313176  07/11/2562 90 วนั

75
ซ้ือ1.AMILORIDE 5 MG +HCTZ 50 MG 

TAB.2.CHLORHEXIDINE SCRUB 4% 

(5,000ml)

6,646.50  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 6,646.50 บาท บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 6,646.50 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110446570 62117448432  07/11/2562 90 วนั

76
ซ้ือ1.AMOXICILLIN DRY SYR.125 

MG/5ML (60ML)2.NICLOSAMIDE TAB 

500 MG

5,830.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 5,830 บาท บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 5,830 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110455353 62117457253 7/11/2562 90 วนั

77
ซ้ือ1.MORPHINE INJ 10 MG/ML 1 

ML2.MORPHIE MST TAB 10 

MG3.MORPHINE ORAL SOL 10 mg/5ml

13,150.00   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 13,150บาท  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 13,150บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110455776 62117457677  07/11/2562 90 วนั

78 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ านวน 13 รายการ  79,123.80  องค์การเภสัชกรรม 79,123.80 บาท  องค์การเภสัชกรรม 79,123.80 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110456847 62117458749  07/11/2562 90 วนั

79  ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 14 รายกา 8,875.00  บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 8,875 บาท บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 8,875 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110470564 62117472519  18/11/2562 60 วนั

80  จา้งค่าบริการแลปทันตกรรม  32,575.00  บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 32,575 บาท  บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 32,575 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110472603 62117474569 18/11/2562 60 วนั

81
ซ้ือLc Block-Out resin Econo 

LOT.BHGHK /EXP 2023-08 
5,232.00 บริษัท นูเด้นท์ จ ากัด 5,232 บาท บริษัท นูเด้นท์ จ ากัด 5,232 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110477957 62117479952  18/11/2562 60 วนั

82  ซ้ือวสัดุทันตกรรม  7,181.84 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,181.84 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,181.84 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110479745 62117481748 18/11/2562 60 วนั

83 จา้งท าแลปทันตกรรม 17,980.00 บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 17,980 บาท บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 17,980 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110481464 62117483474  18/11/2562 60 วนั

84
 ซ้ือCLINPRO WHITE VARNISH PACK 50

 MELON REPAC 8/0 EXP.28/09/2022
11,984.00  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 11,984 บาท บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 11,984 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110482000 62117484011 18/11/2562 60 วนั

85
ซ้ือ1.POSE CREZOL 

(5gm)2.POSE-IODOPHORE (2.5C.C) 
8,000.00 บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62110485019 62117487051 18/11/2562 60 วนั


