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(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 24,866.00       ร้าน พี.วาย.ชอ็ป/24,866 บาท ร้าน พี.วาย.ชอ็ป/24,866 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/10/2563 20

2 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 21,600.00       หจก.อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย/21,600 บาท หจก.อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย/21,600 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/10/2563 20

3 ค่าวสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 22,000.00       บ.เมดิกาแพค็กิง้ จก./22,000 บาท บ.เมดิกาแพค็กิง้ จก./22,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/10/2563 20

4 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,400.00       ตะวนัการค้า/20,400 บาท ตะวนัการค้า/20,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/10/2563 20

5 ค่าวสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 77,640.00       พพีเีอส/77,640 บาท พพีเีอส/77,640 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/10/2563 20

6 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,601.00         ศรีอรรถภณัฑ์/5,601 บาท ศรีอรรถภณัฑ์/5,601 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 16/10/2563 30

7 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,177.00         ร้านทรัพยเ์พิ่มพนู/8,177 บาท ร้านทรัพยเ์พิ่มพนู/8,177 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/10/2563 30

8 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,850.00       ฉือ่หมงเฮง/11,850 บาท ฉือ่หมงเฮง/11,850 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/10/2563 30

9 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,071.00         หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/6,071 บาท หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/6,071 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/10/2563 30

10 ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 40,000.00       บ.โกลด์ พซีี เน็ตเวร์ิค จก./40,000 บาท บ.โกลด์ พซีี เน็ตเวร์ิค จก./40,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/10/2563 10

11 ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,718.98         บ.โตโยต้าพะเยา(1994) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก./7,718.98 บาท บ.โตโยต้าพะเยา(1994) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก./7,718.98 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 30/10/2563 10

12 ซ้ือเบิกโลหิต (PRC)  15,540.00  สภากาชาดไทย 15,540บาท สภากาชาดไทย 15,540บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  02/09/2563 45 วนั

13 ซ้ือStrip ตรวจ DM(Advance) 12,125.00       บริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 12,125 บาท บริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 12,125 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  02/09/2563 45 วนั

14  ซ้ือน้ ายาตรวจอเิล็กโตรไนต์  44,400.00       บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 44,400บาท บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 44,400บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/9/2563 45 วนั

15
ซ้ือ1.Lithiumheparin Tube (nonvac)2.Lithiumheparin Tube (vac)3.Urine Tube4.K3 EDTA 
YUBE (Vac)5.Sterile container6.Slide ฝ้า7.เขม็เจาะ tube vacuum8.Yellow Tip

11,488.00       บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 11,488 บาท บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 11,488 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/9/2563 45 วนั

16  ซ้ือ1.M53D- Diluent2.M53LH-Lyse3.M53-Lyse-LEO (I)4.M53-Lyse LEO(II)5.M53-Cleanser  35,165.00  บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 35,165 บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 35,165 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/9/2563 45 วนั

17 ซ้ือ1.Glucose2.Cr (enz)3.Cholesterol4.Trilyceride5.HDLc6.SGOT  60,544.48        บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 60,544.48 บาท  บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 60,544.48 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  02/09/2563 45 วนั

18  ซ้ือ1.K3 EDTA TUBE (non vac)2.Wrigh Stain 3.Buffer Wrigh stain4.Side Super Froted 9,455.00         บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 9,455บาท บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 9,455บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/9/2563 45 วนั

19  ซ้ือCoagulation PT 24,960.00  บริษทั ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 24,960บาท บริษทั ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 24,960บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  02/09/2563 45 วนั

20 ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 12,140.00  บริษทั ชมูิตร 1967 จ ากดั 12,140บาท บริษทั ชมูิตร 1967 จ ากดั 12,140บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/10/2563 60 วนั

21  ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 12 รายการ 26,115.49       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 26,115.49 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 26,115.49 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2563 60 วนั

22 ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 12 รายกา 7,200.00         บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั 7,200บาท บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั 7,200บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  09/10/2563 60 วนั

23  ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ  10,500.00  บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จ ากดั 10,500บาท บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จ ากดั 10,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2563 60 วนั

24 จ้างบริการแลปทันตกรรม 29,895.00  บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 29,895 บาท บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 29,895 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2563 60 วนั

25  ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ  8,612.00  บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 8,612 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 8,612 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/10/2563 60 วนั

26 1.ACYCLOVIR CREAM 5% IN 1GM. 2.SIMVASTATIN TAB. 20 MG 23,784.00        บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 23,784 บาท  บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 23,784 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/10/2563 90 วนั

27 ซ้ือAMLODIPINE TAB. 5 MG. 95,000.00       บริษทั ยนูีซัน จ ากดั 95,000 บาท บริษทั ยนูีซัน จ ากดั 95,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  02/10/2563 90 วนั

28 ซ้ือ1.RABIES VACCINE INJ2.dT VAC FOR ADULTS AND ADOLESCENTS 65,750.00  บริษทั ไบโอวาลิส จ ากดั 65,750 บาท บริษทั ไบโอวาลิส จ ากดั 65,750 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/10/2563 90 วนั

29
 ซ้ือ1.GLIPIZIDE TAB 5 MG.2.MIXT.CARMINATIVE3.PREDNISOLONE TAB.5 MG4.VITAMIN B 
COMPLEX TAB.5.สูตร DIMETAP Tablet (10/4

46,406.00       บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 46,406บาท บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 46,406บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/10/2563 90 วนั

30  ซ้ือBUDESONIDE MDI 200 mcg/dose (200 doses) 14,124.00       บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 14,124 บาท บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 14,124 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  02/10/2563 90 วนั

31 ซ้ือIPRATOPIUM0.02MG+FENOTEROL0.05MG MDI 24,610.00       บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากดั 24,610 บาท บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากดั 24,610 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/10/2563 90 วนั
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32 ซ้ือ1.ATENOLOL TAB 50 MG.2.CARVEDILOL TAB 6.25 MG3.PIOGLITAZONE HCl TAB 15 MG 12,000.00       บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 12,000 บาท บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 12,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  02/10/2563 90 วนั

33 ซ้ือNaCl 0.9% ( 100 ml ) 27,540.00       บริษทั เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากดั 27,540บาท บริษทั เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากดั 27,540บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/10/2563 90 วนั

34 ซ้ือ1.SODIUM BICARBONATE TAB. 300 MG2.PRAZIQUANTEL TAB. 600 MG 8,400.00         บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส จ ากดั 8,400 บาท บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส จ ากดั 8,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  02/10/2563  90 วนั

35 ซ้ือ1.ALLOPURINOL TAB. 100 MG2.CETIRIZINE TAB 10 MG  17,500.00       บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 17,500บาท บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 17,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  02/10/2563 90 วนั

36 ซ้ือDROTAVERINE HCL TAB 40 MG 8,500.00         บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 8,500 บาท บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 8,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  02/10/2563 90 วนั

37 ซ้ือ์NaCl 0.9% ( 1000 ml )  29,500.00       บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 29,500 บาท บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 29,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  02/10/2563 90 วนั

38  ซ้ือFERROUS FUMARATE TAB 200 MG. 6,500.00         บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 6,500บาท บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 6,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/10/2563 90 วนั

39 ซ้ือ1.FLUPHENAZINE DEC INJ. 25 MG/ML. (1 ML)2.MAGNESIUM SULFATE 50% ( 2 ML. ) 7,150.00  บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 7,150  บาท บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 7,150  บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/10/2563 90 วนั

40 ซ้ือCEFTRIAXONE INJ 1 GM 23,000.00       บริษทั เครส ฟาร์มา จ ากดั 23,000บาท บริษทั เครส ฟาร์มา จ ากดั 23,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/10/2563 90 วนั

41 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 72,936.37       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วรัิช ออกซิเจน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วรัิช ออกซิเจน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 01-ต.ค.-20 30 วนั

42 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 39,600.00       ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 01-ต.ค.-20 30 วนั

43 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 21,005.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 01-ต.ค.-20 30 วนั

44 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,350.00       บ.ไบโอคอททอน จ ากดั บ.ไบโอคอททอน จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 01-ต.ค.-20 30 วนั

45 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,770.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 02-ต.ค.-20 30 วนั

46 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00       บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 02-ต.ค.-20 30 วนั

47 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 33,707.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 02-ต.ค.-20 30 วนั

48 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,120.00       บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 02-ต.ค.-20 30 วนั

49 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,900.00         บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 08-ต.ค.-20 30 วนั

50 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,070.00         บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 08-ต.ค.-20 30 วนั

51 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 31,400.00       ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 08-ต.ค.-20 30 วนั

52 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,320.00         บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 16-ต.ค.-20 30 วนั

53 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,200.00       บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 16-ต.ค.-20 30 วนั

54 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,700.00         บ.ไบโอคอททอน จ ากดั บ.ไบโอคอททอน จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 16-ต.ค.-20 30 วนั

55 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,000.00         บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 16-ต.ค.-20 30 วนั

56 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,100.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 02-พ.ย.-20 30 วนั

57 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,566.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 02-พ.ย.-20 30 วนั

58 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,200.00       บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 02-พ.ย.-20 30 วนั

59 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,525.00       ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 02-พ.ย.-20 30 วนั

60 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,300.00       บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 02-พ.ย.-20 30 วนั

61 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 38,694.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 02-พ.ย.-20 30 วนั

62 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,716.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 02-พ.ย.-20 30 วนั

63 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 51,670.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 04-พ.ย.-20 30 วนั

64 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00       บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 04-พ.ย.-20 30 วนั
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65 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,220.00         บริษทั น าววิฒัน์การชา่ง (1992) จ ากดั บริษทั น าววิฒัน์การชา่ง (1992) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 04-พ.ย.-20 30 วนั

66 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,500.00         บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากดั บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 05-พ.ย.-20 30 วนั

67 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,500.00         บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 05-พ.ย.-20 30 วนั

68 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,800.00       ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 05-พ.ย.-20 30 วนั

69 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,027.25       บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 05-พ.ย.-20 30 วนั

70 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,505.00         บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 05-พ.ย.-20 30 วนั

71 ซ้ือ1.HbA1C regent 2.น้ ายาตรวจอเิล็กโตรโลต์  76,500.00 บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 76,500 บาท บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 76,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  02/10/2563 45 วนั

72 ซ้ือ1.M53D-Diluent2.M53LH-LYse3.M53-Lyse LEO (I)4.M53-Cleanser 26,800.00 บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 26,800 บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 26,800 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/10/2563 45 วนั

73  ซ้ือSttip ตรวจ DM (Advance) 72,750.00 บริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 72,750 บาท บริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 72,750 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/10/2563 45  วนั

74 ซ้ือ1.Glucose 2.BUN3.CR (enz)4.Cholesterol5.Trglyceride6.HDLc7.Uric acid 67,845.98  บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 26,800 บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 26,800 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  02/10/2563 45 วนั

75
 ซ้ือ1. Lithiumheparin Tube (nonvac(2.HB Ag3.DCIPUrine container5.Sterile contaner6.HBc 
Ab

11,870.00 บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 11,870 บาท บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 11,870 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  02/10/2563 45 วนั

76 ซ้ือ1.Coaglation PT2.Trop T Quantitative 54,920.00 บริษทั ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 54,920 บาท บริษทั ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 54,920 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/10/2563 45 วนั

77  ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 3 รายการ 5,831.50 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 5,831.50 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 5,831.50 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2563 60 วนั

78 ซ้ือ1.D-5-1/2 S INJ (1000 ML) 2.NaCl 0.9 % (1000 ml)  53,100.00 บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 53,100.00  90 วนั

79 ซ้ือANTAZOLINE + TETRAZOLINE EYE DROPS 10ML 7,848.00 บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั7,848 บาท บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั7,848 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 26/10/2563 90 วนั

80
ซ้ือ1.AMIODARONE HCL 150 MG/3ML2.ASPIRIN EC TAB 81 MG3.LEVONORGESTREL IMPLANT

 2 x 75 mg/box4.SODIUM VALPROATE CHRONO TAB 500MG5.SULPROSTONE INJ 500 MCG.
35,197.76 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 35,197.76 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 35,197.76 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 26/10/2563 90 วนั

81  ซ้ือ1.CARVEDILOL TAB 6.25 MG2.CLOPIDOGREL BISULFATE TAB 75 MG. 20,400.00 บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 20,400บาท บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 20,400บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 26/10/2563 90 วนั

82 ซ้ือ1.MEFENAMIC ACID CAP 250 MG.2.ORPHENADRINE CITRATE+PARACETAMOL TAB  9,300.00  บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 9,300 บาท  บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 9,300 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 22/10/2563 90 วนั

83 ซ้ือPHENYTOIN CAP 100 MG 9,000.00 บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 9,000 บาท บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 9,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 26/10/2563 90 วนั

84 ซ้ือ1.INSULIN M 70/30 INJ 100 IU/ML (10ML)2.INSULIN M 70/30 INJ 100 IU/ML (3ML) 77,460.00 บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 77,460 บาท บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 77,460 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 26/10/2563 90  วนั

85 ซ้ือ1.SIMVASTATIN TAB 20 MG 90,000.00 บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 90,000 บาท บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 90,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  26/10/2563 90 วนั

86 ซ้ือCONJUATED ESTROGEN TAB 0.625 MG.  8,500.00  บริษทั ยเูนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ากดั 8,500 บาท บริษทั ยเูนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ากดั 8,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 26/10/2563 90 วนั

87  ซ้ือLUBRICATINE JELLY 5 GM (SINGLE DOSE) 5,000.00 บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จ ากดั 5,000 บาท บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จ ากดั 5,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  26/10/2563 90 วนั
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88 ซ้ือ1.METHYLDOPA TAB 250 MG2.TRAMADOL CAP.50 MG 19,700.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 19,700 บาท บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 19,700 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 26/10/2563 90 วนั

89
ซ้ือ1.MORPHINE IR TAB 10 MG.2.MORPHINE MST TAB 10 MG3.MORPHINE ORAL SOL 10 
mg/5ml (N2)

20,140.00 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยา
เสพติด 20,140 บาท

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพ
ติด 20,140 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 26/10/2563 90 วนั

90  ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 13 รายการ 96,042.75  องค์การเภสัชกรรม 96,042.75บาท  องค์การเภสัชกรรม 96,042.75บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/11/2563 90 วนั

91  ซ้ือ1.ATENOLOL TAB 50 MG.2.SPIRONLACTONE TAB. 25 MG 8,750.00 บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 8,750 บาท บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 8,750 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/11/2563 90 วนั

92 ซ้ือMETFORMIN TAB. 500 MG 43,200.00  บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 43,200 บาท  บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 43,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/11/2563 90 วนั

93  ซ้ือ1.DIGOXIN TAB. 0.25 MG2.PROPRANOLOL TAB. 10 MG  5,760.00 บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จ ากดั 5,760 บาท บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จ ากดั 5,760 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/11/2563 90 วนั

94
ซ้ือ1.ALBENDAZOLE TAB. 200 MG2.HYDROXYZINE TAB. 10 MG3.NAPROXEN TAB 250 
MG.4.MIXT.CARMINATIVE5.VITAMIN B COMPLEX TAB.

35,230.00  บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 35,230 บาท บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 35,230 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 3/11/2563 90 วนั

95 ซ้ือAMLODIPINE TAB. 5 MG. 95,000.00 บริษทั ยนูีซัน จ ากดั 95,000 บาท บริษทั ยนูีซัน จ ากดั 95,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 3/11/2563 90 วนั

96 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,200.00       ไชยวฒิุการยาง/11,200 บาท ไชยวฒิุการยาง/11,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/11/2563 5 วนั

97 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,555.00         หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/5,555 บาท หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/5,555 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/11/2563 20 วนั

98 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,662.00         ศรีอรรถภณัฑ์/5,662 บาท ศรีอรรถภณัฑ์/5,662 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/11/2563 20 วนั

99 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,760.00       ฉือ่หมงเฮง/12,760 บาท ฉือ่หมงเฮง/12,760 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/11/2563 20 วนั

100 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,855.00       บ.บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จก./19,855 บาท บ.บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จก./19,855 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 26/11/2563 45 วนั


