
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือCONJUGATED ESTROGEN TAB. 0.625 MG 8,500.00         บริษทั ยเูนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ากดั 8,500บาท บริษทั ยเูนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ากดั 8,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080373195 63087377275 29/7/2563 90 วนั

2 ซ้ือSALMETEROL 25 mg+ FLUTICASONE 125 mcg I 38,520.00       บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 38,520บาท บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 38,520บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080374751 63087378850  29/07/2563 90 วนั

3

ซ้ือ1.NIFEDIPINE SR TAB 20 MG2.OMEPRAZOLE INJ. 40 
MG/VIAL 11,450.00        บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั 11,450บาท  บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั 11,450บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080375796 63087379899  29/07/2563 90 วนั

4  ซ้ือCETIRIZINE TAB 10 MG 5,000.00         บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 5,000บาท บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 5,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080377600 63087381716 29/7/2563 90 วนั

5

ซ้ือ1.HYDRALAZINE HCl TAB 25 MG2.METHYLDOPA TAB. 250
 MG 41,100.00  บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 41,100บาท บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 41,100บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080378668 63087382797  29/07/2563 90 วนั

6 ซ้ือSODIUM BICARBONATE TAB. 300 MG 7,200.00         บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส จ ากดั 7,200บาท บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส จ ากดั 7,200บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080481025 63087486174 29/7/2563 90 วนั

7

ซ้ือ1.ASPIRIN EC TAB. 300 MG2.ENEMA 100 ML.3.FERROUS 
FUMARATE TAB 200 MG. 10,450.00  บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 10,450บาท บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 10,450บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080490962 63087496176 29/7/2563 90 วนั

8 ซ้ือMETHOTREXATE TAB 2.5 MG 11,000.00  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีไอเอส ฟาร์มา 11,000บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีไอเอส ฟาร์มา 11,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080510487 63087515900 29/7/2563 90 วนั

9 ซ้ือSALBUTAMOL MDI 100 mcg/dose 7,276.00  บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 7,276บาท บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 7,276บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080514354 63087519808  29/07/2563 90 วนั

10

ซ้ือ1.METHIMAZOLE TAB. 5 MG2.HERBSENNA 

LEXATIVE3.WARFARIN TABLET 5 MG  17,400.00       บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 17,400บาท บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 17,400บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080526291 63087531846 29/7/2563 90 วนั

11 ซ้ือASPIRIN EC TAB. 81 MG 16,400.00        บริษทั โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 16,400บาท  บริษทั โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 16,400บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080546810 63087552559  29/07/2563 90 วนั

12 ซ้ือANTAZOLINE+TETRAZOLINE EYE DROPS 10ML. 7,848.00  บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 7,848บาท บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 7,848บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080575352 63087581233  31/07/2563 90 วนั

13

ซ้ือ1.DICLOFENAC EC TAB. 25 
MG2.IPRATROPIUM+FENOTEROL SOLUTION 4 ML 21,400.00       บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 21,400บาท บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 21,400บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080585947 63087591918  31/07/2563 90 วนั

14 ซ้ือสูตร BELCIDS SUSP. 240 ML. 13,000.00       บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั 13,000บาท บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั 13,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080591566 63087597575 31/7/2563 90 วนั

15 ซ้ือ1.FLUNARIZINE CAP 5 MG.2.LORAZEPAM TAB 1 MG (P4) 10,250.00  บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 10,250บาท บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 10,250บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080640091 63087646389 31/7/2563 90 วนั

16 ซ้ือdT VAC FOR ADUL TS AND ADOLESCENTS  13,000.00  บริษทั มาสุ จ ากดั 13,000บาท บริษทั มาสุ จ ากดั 13,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080640531 63087646832 31/7/2563 90 วนั

17

ซ้ือ1.ADENOSINE 3 MG/ML 6X2ML2.AMIODARONE HCl 150 
MG/3ML.3.LEVONORGESTREL IMPLANT 2 x 75 mg/box 12,028.94       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 12,028.94 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 12,028.94 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080642141 63087648455  31/07/2563 90 วนั

18  ซ้ือ1.HYDROXYZINE TAB. 10 MG2.VITAMIN B COMPLEX TAB.  26,300.00        บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 26,300บาท  บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 26,300บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080643833 63087650167 31/7/2563 90 วนั

19 ซ้ือ1.HYDROXYZINE TAB. 10 MG2.VITAMIN B COMPLEX TAB. 26,300.00       บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 26,300บาท บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 26,300บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080643833 63087650167 31/7/2563 90 วนั

20 ซ้ือวสัดุเภสัฃกรรม จ านวน 17 รายการ  102,217.80   องค์การเภสัชกรรม 102,217.80บาท  องค์การเภสัชกรรม 102,217.80บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090661765 63097663938  17/08/2563 90 วนั

21

ซ้ือ1. CEFAZOLINE SODIUM 1 GM/VIAL2.CLOXACILLIN 
SODIUM INJ 1 GM/VIAL 10,940.00  บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 10,940บาท บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 10,940บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090663320 63097665497 17/8/2563 90 วนั

22 ซ้ือNacl 0.9% (1000 ml) 29,500.00  บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 29,500บาทบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 29,500บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090664359 63097666544  17/08/2563 90 วนั

23  ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 5 รายการ  40,240.00       บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 40,240บาทบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 40,240บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090665414 63097667603  24/08/2563 90 วนั

24  ซ้ือPERPHENAZINE TAB 8 MG  5,700.00         บริษทั เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากดั 5,700 บาท บริษทั เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากดั 5,700 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090668100 63097670296  24/08/2563 90 วนั

25 ซ้ือNaCl 0.9% IRRiGAtion (1000 ml) 27,000.00       บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,000บาท บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090670711 63097672923  24/08/2563 90 วนั

แบบ  สขร.1

เลขที่โครงการของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
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เลขที่โครงการ ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
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26 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 3 รายการ 9,690.00  บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 9,690บาท บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 9,690บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090672348 63097674568 24/8/2563 90 วนั

27

ซ้ือ1.DIOSMINE TAB 500 MG2.MUPIROCIN Ointment 2% w/w
 5 gm.  7,650.00         บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 7,650 บาท บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 7,650 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090678398 63097680652  24/08/2563 90 วนั

28 ซ้ือDOXAZOSIN MESYLATE IR 4mg  7,000.00  บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 7,000บาท บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 7,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090696277 63097698588 7,000.00 90 วนั

29 ซ้ือTHEOPHYLINE SR TAB.200 MG 31,746.00       บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 31,746บาท บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 31,746บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090698805 63097701132  24/08/2563 90 วนั

30  ซ้ือCO-AMOXICLAV TAB 1 GM 7,800.00  บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,800บาท บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,800บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090699574 63097701905 24/8/2563 90 วนั

31

ซ้ือ1.INSULIN M 70/30 INJ 100 IU/ML (3ML)2.INSULIN N INJ 
100 IU/ML (3 ML)3.INSULIN R INJ 100 IU/ML (10ML 94,490.00       บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 94,490บาท บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 94,490บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090700568 63097702902  24/08/2563 90 วนั

32  ซ้ือวสัดุทันตกรรม 6,880.00         บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั 6,880บาท บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั 6,880บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030157085 63037157603 3/3/2563 60 วนั

33 จ้างบริการแลปทันตกรรม  27,390.00       บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 27,390บาท บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 27,390บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030173596 63037174156  03/03/2563 60วนั

34 ซ้ือวสัดุทันตกรรม 10,425.00       บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 10,425บาท บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 10,425บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030459350 63037460856  16/03/2563 60วนั

35 ซ้ือวสัดุทันตกรรม 10,625.00       บริษทั ชมูิตร 1967 จ ากดั 10,625บาท บริษทั ชมูิตร 1967 จ ากดั 10,625บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030450630 63037452114 17/3/2563 60 วนั

36  จ้างบริการแลปทันตกรรม 12,330.00       บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 12,330บาท บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 12,330บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040354701 63047361653  08/04/2563 60 วนั

37 จ้างบริการแลปทันตกรรม  12,730.00  บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 12,730บาท บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 12,730บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070281948 63077289607 10/7/2563 60 วนั

38 ซ้ือวสัดุทันตกรรม 8,792.19  บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 8,792.19บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 8,792.19บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080470166 63087475207  14/08/2563 60 วนั

39

ซ้ือวสัดุทันตกรรม POSE CREZOL (5gm)POSE -IODOPHORE (2.5
 C.C 12,500.00       บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จ ากดั 12,500บาท บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จ ากดั 12,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080473365 63087478424 14/8/2563 60 วนั

40 ซ้ือวสัดุทันตกรรรม PDENT Embrace Vanish 5% (12ml) 19,800.00       บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั 19,800บาท บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั 19,800บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080478759 63087483861 14/8/2563 60 วนั

41  จ้างบริการแลปทันตกรรม จ านวน 30 รายการ 18,155.00  บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 18,155บาท บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 18,155บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080483881 63087489045  03/08/2563 60 วนั

42 จ้างบริการท าแลปทันตกรรม 16,995.00  บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 16,995บาท บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 16,995บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090349188 63097350440  03/09/2563  60 วนั

43

ซ้ือ1.Lithiumheparin Tube (nonvac)2.Slide ฝ้า 3.Slastic Tube
 12x754 HBs Ag 5,930.00  บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 5,930บาท บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 5,930บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070345824 63077354908 27/5/2563 45 วนั

44

 ซ้ือ1.M53D-Diluent2.M53LH-Lyse3.M53-Lyse LEO 

(I)4.M53-Lyse LEO(II)5.M53-Cleanser6.HBs Ab  38,310.00       บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 38,310บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 38,310บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070352158 63077361381  27/05/2563 45 วนั

45 ซ้ือ1.Cluose2.Cr(enz)3.HDLc 36,812.48  บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 36,812.48บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 36,812.48บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070351007 63077360211  27/07/2563 45 วนั

46 ซ้ือชดุทดสอบโคลิฟอร์มในอาหารขัน้ต้น (SI2)  11,000.00   เอส ซี เคมีแล็ป (SC CHEMLAB) 11,000บาท  เอส ซี เคมีแล็ป (SC CHEMLAB) 11,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070355420 63077364708 27/5/2563 45 วนั

47 ซ้ือชดุทดสอบยา่ฆา่แมลง MJPK พร้อมอปุกรณ์ 6,955.00         บริษทั ยแูอนด์ว ีโฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากดั 6,955บาท บริษทั ยแูอนด์ว ีโฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากดั 6,955บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070475832 63077487756  27/05/2563 45 วนั

48  ซ้ือเบิกโลหิต(PRC) จ านวน 19 unit 7,980.00         สภากาชาดไทย 7,980บาท สภากาชาดไทย 7,980บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080119035 63087120550 2/7/2563 45 วนั

49  ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 30,475.00       บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 30,475บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 30,475บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080121057 63087122615  02/07/2563 45 วนั

50 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ 58,297.74       บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 58,297.74บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 58,297.74บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080130554 63087132211  02/07/2563 45 วนั

51 ซ้ือวสัดุวทิยาศาตร์ จ านวน 7 รายการ 12,380.00  บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 12,380บาท บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 12,380บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080132740 63087134414 2/7/2563 45 วนั

52 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 54,920.00       บริษทั ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 54,920บาท บริษทั ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 54,920บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080137856 63087139599 2/7/2563 45 วนั

53 ซ้ืองานจัดวดัสุวทิยาศาสตร์ 43,200.00       บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 43,200บาท บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 43,200บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080144390 63087146230 2/7/2563 45 วนั
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54  ซ้ืองานจัดซ้ือพสัดุ จ านวน 1 รายการ  44,400.00  บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 44,400บาท บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 44,400บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080143497 63087145321  02/07/2563 45 วนั

55 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 6,420.00   บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 6,420บาท  บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 6,420บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080145086 63087146943 2/7/2563 45 วนั

56

ซ้ือ1.M53D-Diluent 2.M53LH-Lyse 3. M53-Lyse LEO (I) 4. 
M53-Cleanser 29,515.00       บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 29,515บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 29,515บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090134359 63097134893  03/08/2563 45 วนั

57 ซ้ือStrip ตรวจ DM (Advance) จ านวน 50 แพค 12,125.00  บริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั บริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090117147 63097117605  02/07/2563 45 วนั

58  ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 31,840.14       บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 31,840.14บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 31,840.14บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090132140 63097132665 3/8/2563 45 วนั

59 ซ้ือเบิกโลหิต (PRC) 13,020.00        สภากาชาดไทย 13,020บาท  สภากาชาดไทย 13,020บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090147832 63097148412 3/8/2563 45 วนั

60 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์จ านวน 5 รายการ 6,740.00   บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 6,740บาท  บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 6,740บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090128051 63097128554  03/08/2563 45 วนั

61 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ  15,920.00       บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 15,920บาท บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 15,920บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090130536 63097131053  03/08/2563 45 วนั

62 ซ้ือน้ ายาตรวจอเิล็กโตรไลต์ จ านวน 3 Test 33,300.00       บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 33,300บาท บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 33,300บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090127076 63097127577  03/08/2563 45 วนั

63
ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,995.27         บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087188876 630814157474 03-ส.ค.-20 30 วนั

64
ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,905.00         บริษทั น าววิฒัน์การชา่ง (1992) จ ากดั
บริษทั น าววิฒัน์การชา่ง (1992) จ ากดั

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087442461 630814397909 03-ส.ค.-20 30 วนั

65
ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

12,855.00       บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั
บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087362922 630814302581 05-ส.ค.-20 30 วนั

66
ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

8,000.00         บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั
บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087360007 630814310860 05-ส.ค.-20 30 วนั

67
ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,330.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087358363 630814311463 05-ส.ค.-20 30 วนั

68
ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

19,000.00       บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั
บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087356752 630814311814 05-ส.ค.-20 30 วนั

69 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,277.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087383166 630814326471 07-ส.ค.-20 30 วนั

70 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,490.00         บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087456493 630814397436 13-ส.ค.-20 30 วนั

71 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,320.00         บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087457202 630814381657 13-ส.ค.-20 30 วนั

72 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 24,300.00       ร้านยานภาเภสัช ร้านยานภาเภสัช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087492827 630814424643 17-ส.ค.-20 30 วนั

73 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,000.00         บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087522312 630814452132 17-ส.ค.-20 30 วนั

74 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,800.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087522899 630814455523 17-ส.ค.-20 30 วนั

75 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 43,490.50       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 6308525497 630814453221 17-ส.ค.-20 30 วนั

76 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,000.00         บ.ไบโอคอททอน จ ากดั บ.ไบโอคอททอน จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087557900 630814465799 17-ส.ค.-20 30 วนั

77 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00         บ.ไบโอคอททอน จ ากดั บ.ไบโอคอททอน จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097131530 630914178336 31-ส.ค.-20 30 วนั

78 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,320.00         บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097399033 630914317470 31-ส.ค.-20 30 วนั

79 ค่าวสัดุอืน่ ๆ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,290.00         บ้วนเส็งเฮง/ 5,290 บาท บ้วนเส็งเฮง/ 5,290 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087328457 630814275869 3/8/2563 20

80 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,200.00         ตะวนัการค้า/7,200 บาท ตะวนัการค้า/7,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087316039 630814274464 3/8/2563 20

81 ค่าวสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00       บริษทั เมดิกาแพค็กิง้ จ ากดั/12,000 บาท บริษทั เมดิกาแพค็กิง้ จ ากดั/12,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087323794 630814274812 3/8/2563 20

82 ค่าซ่อมยานพาหนะและขนส่ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,070.00         ไชยวฒิุการยาง/ 5,070 บาท ไชยวฒิุการยาง/ 5,070 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087340616 630814285145 3/8/2563 10
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83 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,675.00         ธนา ฟาร์ม/9,675 บาท ธนา ฟาร์ม/9,675 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097316405 630914254438 3/8/2563 45

84 ค่าซ่อมยานพาหนะและขนส่ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง
9,869.15         

บริษทั โตโยต้าพะเยา (1994) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั/
9,869.15 บาท

บริษทั โตโยต้าพะเยา (1994) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั/9,869.15 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
63087326712

630814275126 6/8/2563
10

85 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,320.00       ไชยวฒิุการยาง/12,320 บาท ไชยวฒิุการยาง/12,320 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087339319 630814285656 6/8/2563 10

86 ค่าครุภณัฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,520.00         หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/5,520 บาท หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/5,520 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087353533 630814294262 10/8/2563 10

87 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,500.00         นางมยรีุ ศรีค าตัน/5,500 บาท นางมยรีุ ศรีค าตัน/5,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087447391 630814373360 14/8/2563 20

88 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,500.00       ดับเบิ้ลเฮง/13,500 บาท ดับเบิ้ลเฮง/13,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087447192 630814373289 14/8/2563 10

89 ค่าวสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,370.00       พพีเีอส/18,370 บาท พพีเีอส/18,370 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087511880 630814428866 14/8/2563 20

90 ค่าวสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 24,000.00       พพีเีอส/24,000 บาท พพีเีอส/24,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087514143 630814430106 14/8/2563 20

91 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,805.00       ร้าน พ ีวาย ชอ็ป/17,805 บาท ร้าน พ ีวาย ชอ็ป/17,805 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087563622 630814487712 18/8/2563 10

92 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,780.00         ฉือ่หมงเฮง/9,780 บาท ฉือ่หมงเฮง/9,780 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087590832 630814495872 18/8/2563 20

93 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,630.00         ร้านทรัพยเ์พิ่มพนู/8,630 บาท ร้านทรัพยเ์พิ่มพนู/8,630 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087594800 630814541366 18/8/2563 20

94 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,725.00       ศรีอรรถภณัฑ์/13,725 บาท ศรีอรรถภณัฑ์/13,725 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097277265 630914225580 31/8/2563 30

95 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,785.00         ธนา ฟาร์ม/8,785 บาท ธนา ฟาร์ม/8,785 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107046517 631014040636 31/8/2563 45


