
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00          บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047267195 63057127416 1/05/2563 30

2 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 22,200.00          บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047550654 63057127660 1/05/2563 30

3 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,800.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047437845 63057059476 1/05/2563 30

4 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,100.00           ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047423557 63057267369 13/05/2563 30

5 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,250.00           บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047569977 63057269065 13/05/2563 30

6 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,200.00           บริษทั อมัรินทร์ เมดิคอล จ ากดั บริษทั อมัรินทร์ เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047563080 63057354250 20/05/2563 30

7 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,200.00           บริษทั โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั บริษทั โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047560383 63057357216 20/05/2563 30

8 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,500.00           บริษทั แอมเบส พลัส จ ากดั บริษทั แอมเบส พลัส จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047577283 63057358045 20/05/2563 30

9 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 39,155.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047575403 63057374169 20/05/2563 30

10 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,650.00          บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047545453 63067001329 25/05/2563 30

11 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,640.00          บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047578796 63057456601 25/05/2563 30

12 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,220.00           บริษทั น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากดั บริษทั น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047544991 63067135791 25/05/2563 30

13 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,270.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047548259 63067160565 29/05/2563 30

14 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,700.00          บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057116039 63067148571 29/05/2563 30

15 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,382.10           บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057116012 63067146960 29/05/2563 30

16 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00          บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057116035 63067145210 29/05/2563 30

17 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,720.00           ร้าน อนิเตอร์เมดโปร ซัพพลาย ร้าน อนิเตอร์เมดโปร ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057067690 630514058570 15/04/2563 60

18 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,750.00          หจก.เอน็เด็กซ์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิ หจก.เอน็เด็กซ์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057156135 630514126489 23/04/2563 60

19 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,500.00          หจก.เอน็เด็กซ์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิ หจก.เอน็เด็กซ์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057152776 630514127069 23/04/2563 60

20 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 85,493.00          บ.ไทโย เมดิคอล อนิสทรูเม้นท์ จ ากดั บ.ไทโย เมดิคอล อนิสทรูเม้นท์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057336283 630514273685 23/04/2563 60

21 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,000.00          หจก.นวรัตน์การแพทย์ หจก.นวรัตน์การแพทย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057428105 6.30514E+11 15/04/2563 60

22  ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 5 รายการ  6,590.00 บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั 6,590 บาท บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั 6,590 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050192758 63057194014 19/5/2563 60 วนั

23 ซ้ือGEMFIBROZIL TAB 600 MG  5,000.00  บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 5,000[km บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 5,000[km เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050145449 63057146438 23/4/2563 90 วนั

24
ซ้ือ1.ASPIRIN EC TAB. 81 MG2.CHLORHEXIDINE SCRUB 4%w/v 5000 

ml (Gallo3.IBUPROFEN TAB. 400 MG
29,760.00 บริษทั โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 29,760 บาท บริษทั โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 29,760 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050157589 63057158645 23/4/2563 90 วนั

25  ซ้ือCONJUGATED ESTROGEN TAB. 0.652 MG  8,500.00 บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ากดั 8,500 บาท บริษทั ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ากดั 8,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050149381 63057150395  23/04/2563 90 วนั

26 ซ้ือSERTRALINE TAB. 50 MG 21,000.00 บริษทั เมดไลน์ จ ากดั 21,000 บาท บริษทั เมดไลน์ จ ากดั 21,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050166505 63057167619  23/04/2563 90 วนั

27 ซ้ือ1.CETIRZINE TAB 10 MG2.METFORMIN TAB. 500 MG 47,000.00 บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 47,000 บาท บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 47,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050169877 63057171020 23/4/2563 90 วนั

28 ซ้ือDOXAZOSIN MESYLATE IR 4 mg  5,400.00 บริษทั ยูเมด้า จ ากดั 5,400 บาท บริษทั ยูเมด้า จ ากดั 5,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050174611 63057175767 23/4/2563 90 วนั

29 ซ้ือGLIPIZIDE TAB 5 MG. 11,600.00  บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 11,600 บาท บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 11,600 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050181998 63057183192  23/04/2563 90 วนั

30
ซ้ือ1.AMLODIPINE TAB. 5MG2.CLOTRIMAZOLE CREAM 1%W/W 

(10GM.) 
13,840.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 13,840 บาท บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 13,840 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050184154 63057185373  23/04/2563 90 วนั

31
ซ้ือ1.ANTAZOLINE+TETRAZOLINE EYE DROPS 10 ML.2.IBUPROFEN 

TAB. 400 MG
26,156.00  บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 26,156 บาท บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 26,156 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050183217 63057184419 23/4/2563 90 วนั

32  ซ้ือVITAMIN B COMPLEX TAB. 24,000.00  บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 24,000บาท บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 24,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050209483 63057210845 23/4/2563 90 วนั

33 ซ้ือ1.CALCIUM CARBONATE TAB 835 MG2.COLCHICINE TAB. 0.6 MG 17,750.00  บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 17,750 บาท  บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 17,750 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050191875 63057193128 23/4/2563 90 วนั

34  ซ้ือIPRATOPIUM0.02MG+FENOTEROL0.05MG MDI 200 BOTT.  29,532.00  บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 29,532 บาท  บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 29,532 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050194356 63057195625 23/4/2563 90 วนั
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35
 ซ้ือ1.MORPHINE MST TAB 10 MG (N2)2.MORPHINE ORAL SOL 10 

mg/5ml (N2)
19,750.00  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด 19,750บาท

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพ

ติด 19,750บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050265329 63057266977 23/4/2563 90 วนั

36
ซ้ือ1.INSULIN M 70/30 INJ. 100 IU/ML (10ML)2.INSULIN M 70/30 INJ. 

100 IU/ML (3ML.)
76,620.00  บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 76,620บาท  บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 76,620บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050286220 63057288009  05/05/2563 90 วนั

37 ซ้ือ1.BROMHEXINE TAB. 8 MG2.CETIRIZINE TAB 10 MG 9,550.00 บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน)  9,550บาท บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน)  9,550บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050287846 63057289653  05/05/2563 90 วนั

38  ซ้ือSODIUM VALPROATE TAB. 200 MG  13,000.00 บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 13,000บาท บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 13,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050289520 63057291339  05/05/2563 90 วนั

39 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 3 รายการ 22,200.00  บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 22,200บาท บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 22,200บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050290134 63057291961 5/5/2563 90 วนั

40
ซ้ือ1.CLOZAPINE TAB. 25 MG2.FLUPHENAZINE DECANOATE 

INJ.25MG/ML. (1M 
12,800.00  บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 12,800บาท บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 12,800บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050291780 63057293609 5/5/2563 90 วนั

41  ซ้ือSODIUM BICARBONATE TAB. 300 MG 10,914.00  บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 10,914บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 10,914บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050299184 63057301043 5/5/2563 90 วนั

42 ซ้ือIPRATOPIUM0.02MG+FENOTEROL0.05MG MDI 29,532.00 บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 29,532บาท บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 29,532บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050303951 63057305842 5/5/2563 90 วนั

43  ซ้ือ1.ATENOLOL TAB 50 MG.2.CLOPIDOGREL BISULFATE TAB 75 MG 12,000.00 บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 12,000บาท บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 12,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050305886 63057307791 5/5/2563 90 วนั

44 ซ้ือASPIRIN EC TAB. 81 MG 16,400.00 บริษทั โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 16,400 บาท บริษทั โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 16,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050351092 63057353267  05/05/2563 90 วนั

45 ซ้ือ1.PROPRANOLOL TAB. 10 MG2.PROPRANOLOL TAB. 40 MG 15,600.00 บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จ ากดั 15,600บาท บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จ ากดั 15,600บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050350319 63057352491 5/5/2563 90 วนั

46  ซ้ือLITHIUM CARBONATE CAP 300 MG. 12,840.00  บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 12,840บาท บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 12,840บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050377761 63057380042 5/5/2563 90 วนั

47  ซ้ือLEVODOPA 250 MG+CARBIDOPA 25 MG TAB. 18,190.00  บริษทั บี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากดั 18,190 บาท บริษทั บี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากดั 18,190 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050386828 63057389158 5/5/2563 90 วนั

48 ซ้ือPERPHENAZINE TAB 8 MG 5,700.00  บริษทั เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากดั 5,700บาท บริษทั เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากดั 5,700บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050388473 63057390818  05/05/2563 90 วนั

49 ครุภัณฑ์ส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 49,000.00          บ.ดิจทิัล เดนทัล โซลูชั่นแล็บ จก./49,000 บาท บ.ดิจทิัล เดนทัล โซลูชั่นแล็บ จก./49,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057235725 630514190840 7/5/2563 30

50 วสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,710.00           หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/6,710 บาท หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/6,710 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057336825 630514275219 19/5/2563 20

51 วสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,600.00          ร้าน พ ีวาย ช็อป/13,600 บาท ร้าน พ ีวาย ช็อป/13,600 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057338147 630514274908 21/5/2563 20

52 วสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,796.00          บ.นานา ซัพพลาย99 จก./11,796 บาท บ.นานา ซัพพลาย99 จก./11,796 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057364641 630514297318 21/5/2563 30

53 ครุภัณฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,000.00          ร้าน พ ีวาย ช็อป/10,000 บาท ร้าน พ ีวาย ช็อป/10,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067054043 630614047360 26/5/2563 20

54 วสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,500.00          พพีเีอส/19,500 บาท พพีเีอส/19,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067055435 630614047540 26/5/2563 30

55 วสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,445.00          ฉื่อหมงเฮง/10,445 บาท ฉื่อหมงเฮง/10,445 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067057830 630614048133 26/5/2563 20

56 ค่าจา้งเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,000.00           นางรัตนภรณ์ ทัศนจกัพงศ์/5,000 บาท นางรัตนภรณ์ ทัศนจกัพงศ์/5,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067001974 630614001875 26/5/2563 20

57 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 42,000.00          หจก.กนิษฐ์ อเิล็คทรอนิคส์/42,000 บาท หจก.กนิษฐ์ อเิล็คทรอนิคส์/42,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057067250 630514057655 23/4/2563 20

58 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 353,000.00        หจก.พพียีู คอมพวิเตอร์ /295,100 บาท หจก.พพียีู คอมพวิเตอร์ /295,100 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057178803 63057178803 26/5/2563 45

59 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 73,800.00          หจก.พะเยา โอเอ/73,800 บาท หจก.พะเยา โอเอ/73,800 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057266907 63057266907 20/5/2563 45


