
ล าดับท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,250.00        บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากดั บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027287092 630214219804 03-ก.พ.-20 30 วนั

2 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00         ร้าน เอน็ยู.เมดิคอล ร้าน เอน็ยู.เมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027287914 630214219483 04-ก.พ.-20 30 วนั

3 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,220.00         บริษัท น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากดั บริษัท น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027437053 630214334607 04-ก.พ.-20 30 วนั

4 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,400.00        บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027344416 630214261613 06-ก.พ.-20 30 วนั

5 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00        บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027329658 630214262151 11-ก.พ.-20 30 วนั

6 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,161.00        บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027324690 630214262933 11-ก.พ.-20 30 วนั

7 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,466.00        ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027444809 630214339653 11-ก.พ.-20 30 วนั

8 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,590.00         บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027448921 630214352797 13-ก.พ.-20 30 วนั

9 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,320.00         บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027447824 630214353038 13-ก.พ.-20 30 วนั

10 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 37,145.00        ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027450062 630214352469 13-ก.พ.-20 30 วนั

11 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,450.00        บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027451865 630214352154 13-ก.พ.-20 30 วนั

12 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,700.00        บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027453230 630214351904 13-ก.พ.-20 30 วนั

13 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,479.00        ศรีอรรถภัณฑ์/16,479.-บาท ศรีอรรถภัณฑ์/16,479.-บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027061349 630214045472 17 มค 2563 45 วนั

14 ค่าจา้งเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,620.00         นายทว ีเพง็บ้านซอด /6,620.-บาท นายทว ีเพง็บ้านซอด /6,620.-บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027015367 630214013049 20 มค 2563 30 วนั

15 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 29,000.00        แม่ต  าเคมีภัณฑ์/29,000.-บาท แม่ต  าเคมีภัณฑ์/29,000.-บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027060474 630214045660 28 มค 2563 45 วนั

16 ครุภัณฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,540.00        บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั/12,540.-บาท บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั/12,540.-บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027060898 630214045613 28 มค 2563 45 วนั

17 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,000.00        บริษัท พ.ีเค.ซัพพลาย 2002 จ ากดั/14,000.-บาท บริษัท พ.ีเค.ซัพพลาย 2002 จ ากดั/14,000.-บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027061177 630214045552 28 มค 2563 45 วนั

18 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,390.00         หจก.ธนาทรัพย์ 2017/5,390.-บาท หจก.ธนาทรัพย์ 2017/5,390.-บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027327527 630214248398 31 มค 2563 30 วนั

19 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,660.00         บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั/9,660.-บาท บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั/9,660.-บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027271732 630214209512 31 มค 2563 45 วนั

20 ค่าจา้งเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,250.00        นครนิวส์การพมิพ/์17,250.-บาท นครนิวส์การพมิพ/์17,250.-บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027328420 630214249077 5 กพ 2563 30 วนั

21 ค่าจา้งเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,000.00         หจก.อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย/5,000.-บาท หจก.อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย/5,000.-บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027464532 630214356056 11 กพ 2563 45 วนั

22 ค่าจา้งเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 22,450.00        ร้าน ดี อาร์ อลูมิเนียม/22,450.-บาท ร้าน ดี อาร์ อลูมิเนียม/22,450.-บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027371958 630214283276 11 กพ 2563 20 วนั

23 ค่าจา้งเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,000.50        บริษัท เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จ ากดั/13,000.50 บาท
บริษัท เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จ ากดั/13,000.50 

บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63027412890 630214314847 12 กพ 2563 20 วนั

24 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 12 รายการ 80,754.00 องค์การเภสัชกรรม 80,754 บาท องค์การเภสัชกรรม 80,754 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020165696 63027166778  05/02/2563 90 วนั

25 ซ้ือDOPROCT SUPPO. จ านวน 100x10 TAB 5,500.00 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 5,500บาท บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 5,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020166142 63027167228  05/02/2563 90 วนั

26 ซ้ือINSULIN M 70/30 INJ. 100 IU/ML (3ML)  76,000.00 บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 76,000บาท บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 76,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020166419 63027167504 5/2/2563 90 วนั

27  ซ้ือ1.TETANUS IMUNOGLOBULIN HUMAN INJ2.THEOPHYLLINE SR TAB. 20 MG 34,153.50  บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 34,153.50บาท บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 34,153.50บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020166952 63027168048 5/2/2563 90 วนั

28  ซ้ือ1.CAM TAB 4 MG2.HYDRALAZINE HCl TAB 25 MG 17,800.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั17,800 บาท บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั17,800 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020172134 63027173289 5/2/2563 90 วนั

29
 ซ้ือ1.BUDESONIDE MDI 200 mcg/dose(200dose)2.DICLOFENAC EC TAB. 25 

MG
16,264.00  บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 16,264 บาท  บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 16,264 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020351909 63027354053 5/2/2563 90 วนั

30
 ซ้ือ1.HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE SYR. (30ML)2.DIMENHYDRINATE TAB. 50 

MG3.TRIAMCINOLONE CREAM 0.02% W/W ( 5GM. )
7,740.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 7,740 [km บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากดั 7,740 [km เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020181113 63027182327  05/02/2563  90 วนั

31 ซ้ือ1.ATENOLOL TAB 50 MG.2.ENALAPRIL TAB 5 MG 54,750.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 54,750บาท
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 54,750

บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020182206 63027183429 5/2/2563 90 วนั

32  ซ้ือAMLODIPINE TAB. 5 MG.  95,000.00  บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 95,000บาท บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 95,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020183283 63027184515 5/2/2563 90 วนั

33 ซ้ือEDXAZOSIN MESYLATE IR 4 mg.  5,400.00 บริษัท ยูเมด้า จ ากดั 5,400บาท บริษัท ยูเมด้า จ ากดั 5,400บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020292238 63027294058 5/2/2563 90 วนั

34 ซ้ือPREDNISOLONE TAB. 5 MG 7,000.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั 7,000บาท บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั 7,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020185060 63027186301  05/02/2563 90 วนั

35 ซ้ือCO-AMOXICLAV TAB 1 GM  7,800.00 บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,80บาท บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,80บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020185986 63027187232 5/2/2563 90 วนั

แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กมุภาพนัธ ์2563

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลจนุ

เลขทีโ่ครงการของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

วนัทีข่องสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
เลขทีโ่ครงการ

ระยะเวลา

จดัซ้ือจดัจา้ง



ล าดับท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กมุภาพนัธ ์2563

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลจนุ

เลขทีโ่ครงการของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

วนัทีข่องสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
เลขทีโ่ครงการ

ระยะเวลา

จดัซ้ือจดัจา้ง

36  ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 4 รายการ 18,450.00  บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 18,450บาท บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 18,450บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020200657 63027201979  05/02/2563 90 วนั

37 ซ้ือSALMETEROL 25mg+ FLUTICASONE 125 mcg I 47,080.00  บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 47,080บาท บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 47,080บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020201731 63027203059  05/02/2563 90 วนั

38 ซ้ือเบิกโลหิต (PRC) 5,460.00  สภากาชาดไทย 5,460 บาท  สภากาชาดไทย 5,460 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020182980 63027184211 7/1/2563 45 วนั

39 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ 14,880.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 14,880บาท บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 14,880บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020185703 63027186949 7/1/2563 45 วนั

40 ซ้ือUrine Microalbumin 27,000.00
บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 27,000

บาท

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 27,000

บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020187822 63027189080 7/1/2563 45 วนั

41 ซ้ือ1.K3 EDTA TUBE 2.Wright stain3.ESR tube4.ESR tube (pipette)  12,060.00 บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 12,060บาท บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 12,060บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020214574 63027215997  07/01/2563 45 วนั

42 ซ้ือ1.M53-Diluent2.M53LH-Lyse3.M53-Lyse LEO4.M53-Lyse LEO  33,290.00 บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 33,290 บาท บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 33,290 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020230571 63027232090 14/1/2563 45 วนั

43 ซ้ือHbA1C reagent  43,200.00  บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 43,200บาท  บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 43,200บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020255401 63027257049  14/01/2563 45 วนั

44 ซ้ือน้ ายาตรวจอเิล็กโตรไลต์ 22,200.00 บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 22,200 บาท บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 22,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020257578 63027259238 14/1/2563 45 วนั

45  ซ้ือ1.Urine Strip 2 แถบ2.Urine Microalbumin 13,696.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 13,696 บาท บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 13,696 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020258828 63027260494  17/01/2563 45 วนั

46  ซ้ือStrip ตรวจ DM(Advance) 12,125.00 บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 12,12บาท บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 12,12บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020259228 63027260894 17/1/2563 45 วนั

47  ซ้ือวสัดุทันตกรรม 8,550.00 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั 8,550 บาท บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั 8,550 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020180298 63027181513 5/2/2563 60 วนั

48  จา้งบริการแลปทันตกรรม จ านวน 38 รายการ 41,835.00 บริษัท เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 41,835บาท บริษัท เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 41,835บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020262056 63027263735 5/2/2563 60 วนั

49  จา้งบริการจา้งท าฟนัปลอม จ านวน 41 รายการ 35,940.00 บริษัท เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 35,940บาท บริษัท เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 35,940บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020258779 63027260443 5/2/2563 60 วนั

50 ซ้ือวสัดุทันตกรรม 10,877.62  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 10,877.62บาท บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 10,877.62บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020401140 63027403051  11/02/2563 60 วนั

51 ซ้ือNaCl 0.9% IRRIGATION ( 1000 ml ) 27,000.00 บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,000บาท บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020468280 63027470477 12/2/2563 90 วนั

52 ซ้ือ1.D-5-S INJ ( 1000 ML )2.NaCl 0.9% ( 100 ml )3.NaCl 0.9% ( 1000 ml ) 60,450.00
 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 

60,450 บาท

 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 

60,450 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020471946 63027474154 12/2/2563 90วนั

53 ซ้ือ1.BROMHEXINE TAB. B MG2.DOMPERIDONE TAB. 10 MG 7,400.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 7,400บาท บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 7,400บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020472843 63027475054 12/2/2563 90 วนั

54 ซ้ือSIMETHICONE TAB. 80 MG 7,222.50 บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,222.50บาท บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,222.50บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020477314 63027479544 12/2/2563 90วนั

55  ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 3 รายการ 17,096.46  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั17,096.46บาท บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั17,096.46บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020478462 63027480694 12/2/2563 90 วนั

56 ซ้ือHERBหญ้าหนวดแมว 2 กรัม (ชาชง)  7,800.00 บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 7,800 บาท บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 7,800 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020479394 63027481632 12/2/2563 90วนั

57 ซ้ือANTAZOLINE+TETRAZOLINE EYE DROPS 10 ML 9,156.00  บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 9,156บาท บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 9,156บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020486108 63027488370 14/2/2563 90 วนั

58  ซ้ือORPHENADRINE CITRATE+PARACETAMOL TAB.B 8,400.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 8,400บาท บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากดั 8,400บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020490441 63027492714  14/02/2563 90วนั

59 ซ้ือCALCIUM CARBONATE TAB 835 MG 23,750.00  บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากดั 23,750บาท บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากดั 23,750บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020491878 63027494159 14/2/2563 90 วนั

60 ซ้ือLITHIUM CARBONATE CAP 300 MG. 6,420.00  บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 6,420บาท  บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 6,420บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020500755 63027503062  14/02/2563 90วนั

61 ซ้ือCONJUGATED ESTROGEN TAB. 0.625 MG 6,375.00 บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ากดั  6,375บาท บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ากดั  6,375บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020501888 63027504201 14/2/2563 90 วนั

62  ซ้ือ1.DEXTROMETHORPHAN TAB. 15 MG2.HYDROXYZINE TAB. 10 MG 9,800.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั 9,800บาท บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั 9,800บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63020504802 63027507126  14/02/2563 90วนั


