
วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,960.00          ไชยวฒิุการยาง/20,960 บาท ไชยวฒิุการยาง/20,960 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/4/2563 30

2 ครุภณัฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,500.00            พะเยา การดับเพลิง/7,500 บาท พะเยา การดับเพลิง/7,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/4/2563 10

3 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,000.00          หจก.พะเยาน าไพศาล/13,000 บาท หจก.พะเยาน าไพศาล/13,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/4/2563 20

4 วสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,600.00            บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./7,600 บาท บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./7,600 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/4/2563 20

5 ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 22,650.00          หจก.กนิษฐ์ อิเลคทรอนิคส์/22,650 บาท หจก.กนิษฐ์ อิเลคทรอนิคส์/22,650 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/4/2563 20

6 ครุภณัฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,510.00          หจก.กนิษฐ์ อิเลคทรอนิคส์/13,510 บาท หจก.กนิษฐ์ อิเลคทรอนิคส์/13,510 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/4/2563 20

7 วสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,956.00          บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./13,956 บาท บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./13,956 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/4/2563 20

8 ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,054.17          บ.แองเจลิเวย์ (1994) จก./11,054.17 บาท บ.แองเจลิเวย์ (1994) จก./11,054.17 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 14/4/2563 10

9 ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,521.03            บ.โตโยต้าพะเยา (1994)ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก./7,521.03 บาท บ.โตโยต้าพะเยา (1994)ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก./7,521.03 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 14/4/2563 10

10 วสัดุคอมพิวเตอร์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,040.00            หจก.พะเยา โอเอ แอนด์เซอร์วสิ/5,040 บาท หจก.พะเยา โอเอ แอนด์เซอร์วสิ/5,040 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 14/4/2563 20

11 จา้งเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,800.00          หจก.อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย/10,800 บาท หจก.อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย/10,800 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/4/2563 30

12 วสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,711.00            หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร/6,711 บาท หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร/6,711 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/4/2563 20

13 วสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,157.00          ร้านทรัพย์เพิ่มพูน/11,157 บาท ร้านทรัพย์เพิ่มพูน/11,157 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/4/2563 20

14 วสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,567.00          ฉื่อหมงเฮง/11,567 บาท ฉื่อหมงเฮง/11,567 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 20/4/2563 20

15 วสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,000.00            ตะวนัการค้า/9,000 บาท ตะวนัการค้า/9,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 23/4/2563 20

16 วสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 24,000.00          พีพีเอส/24,000 บาท พีพีเอส/24,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 27/4/2563 20

17 วสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,500.00          พีพีเอส/11,500 บาท พีพีเอส/11,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 27/4/2563 20

18 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,580.00            บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 07-เม.ย.-20 30 วนั

19 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,590.00            บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 07-เม.ย.-20 30 วนั

20 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,235.00          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 07-เม.ย.-20 30 วนั

21 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,725.40            บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 07-เม.ย.-20 30 วนั

22 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 46,022.00          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 07-เม.ย.-20 30 วนั

23 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,450.00          ร้าน ณฐกร มาเก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาเก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 07-เม.ย.-20 30 วนั

24 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,150.00            บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 07-เม.ย.-20 30 วนั

25 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,200.00            บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13-เม.ย.-20 30 วนั

26 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00            บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 27-เม.ย.-20 30 วนั

27 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 26,700.00          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 27-เม.ย.-20 30 วนั

28 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,700.00          บ.ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บ.ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 27-เม.ย.-20 30 วนั

29 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,535.00          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 27-เม.ย.-20 30 วนั

30 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,959.00            หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 29-เม.ย.-20 30 วนั

31  ซ้ือVITAMIN B COMPLEX TAB. 38,400.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 38,400 บาท บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 38,400 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  05/03/2563 90 วนั

32 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 13 รายการ 101,513.26  องค์การเภสัชกรรม 101,513.26 บาท องค์การเภสัชกรรม 101,513.26 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  17/03/2563 90 วนั

33  ซ้ือGLIPZIDE TAB 5 MG.  11,700.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 11,700 บาท บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 11,700 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  17/03/2563 90 วนั

34 ซ้ือ1.HYDRALAZINE HCl TAB 25 MG2.VITAMIN B6 TAB 50 MG (Pyridoxine HCl) 12,480.00  บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 12,480 บาท บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 12,480 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  17/03/2563 90 วนั

35 ซ้ือ1.ATENOLOL TAB 50 MG.2.ENALAPRIL TAB 5 MG 55,700.00  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 55,700 บาท บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 55,700 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/3/2563 90 วนั

แบบ  สขร.1

ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

วนัที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ระยะเวลาจดัซ้ือ

จดัจา้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาผู้เสนอราคาและราคาที่เสนองานจดัซ้ือจดัจา้ง/วธิกีารจดัซ้ือจดัจา้งล าดับที่



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

แบบ  สขร.1

ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

วนัที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ระยะเวลาจดัซ้ือ

จดัจา้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาผู้เสนอราคาและราคาที่เสนองานจดัซ้ือจดัจา้ง/วธิกีารจดัซ้ือจดัจา้งล าดับที่

36 ซ้ือ1.DOXAZOSIN MESYLATE IR 4 mg2.IBUPROFEN TAB. 200 MG 8,400.00  บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 8,400 บาท บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 8,400 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  17/03/2563 90 วนั

37
ซ้ือ1.CLOZAPINE TAB. 25 MG2.FLUPHENAZINE DECANOATE INJ. 

25MG/ML.(1M3.PHENYTOIN CAP. 100 MG
18,900.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 18,900 บาท บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 18,900 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  17/03/2563 90 วนั

38 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ 16,490.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 16,490 บาท บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 16,490 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 3/3/2563 45 วนั

39  ซ้ือ1. Urine Strip 4 แถบ2. Urine Strip 2 แถบ 5,992.00  บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 5,992 บาท บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 5,992 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 3/3/2563 45 วนั

40 ซ้ือ1.M53D-Diluent 2.M53-Lyse LEO (I)3.M53-Cleanser 16,015.00  บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 16,015 บาท บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 16,015 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 3/3/2563 45 วนั

41 ซ้ือStrip ตรวจ DM (Advance) 12,125.00  บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด 12,125 บาท บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด 12,125 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/03/2563 45 วนั

42 ซ้ือน้ ายาตรวจอิเล็กโตรโลต์ 22,200.00 บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 22,200 บาท บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 22,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/03/2563 45 วนั

43  ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ 64,491.44 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 64,491 บาท บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 64,491 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/03/2564 45 วนั

44 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 17 รายการ 278,208.60  องค์การเภสัชกรรม 27,8208.60 บาท  องค์การเภสัชกรรม 27,8208.60 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/04/2563 90 วนั

45 ซ้ือSTERILE WATER FOR INJ (100 ML) 8,400 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 8,400 บาท
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 8,400 

บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 3/4/2563 90 วนั

46 METHIMAZOLE TAB. 5 MG 9,000 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 9,000 บาท บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 9,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 3/4/2563 90 วนั

47 ซ้ือSERTRALINE TAB. 50 MG 21,000 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 21,000 บาท บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 21,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 3/4/2563 90 วนั

48 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 4 รายการ 21,350 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 21,350 บาท บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 21,350 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 3/4/2563 90 วนั

49  ซ้ือCO-AMOXICLAV TAB 1 GM  5,850 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 5,850 บาท บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 5,850 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 3/4/2563 90 วนั

50 ซ้ือ1.CETIRIZINE SYR. 5 mg/ 5 ml (60ML)2.PARACETAMOL TAB. 500 MG 24,000 บริษัท มาซา แลบ จ ากัด 24,000 บาท บริษัท มาซา แลบ จ ากัด 24,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 3/4/2563 90 วนั

51 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 4 รายการ 58,900 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 58,900 บาท บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 58,900 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 3/4/2563 90 วนั

52 ซ้ือ1.CHLORAMPHENICOL 0.5% W/V EYE DROP2.POLY-OPH EYE DROPS (5ml) 6,390 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 6,390 บาท บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 6,390 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/04/2563 90 วนั

53 ซ้ือLEVODOPA 250 MG+CARBIDOPA 25MG TAB. 18,190 บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด 18,190 บาท บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด 18,190 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/04/2563 90 วนั

54 ซ้ือสูตร BELCIDS SUSP. 240 ML 13,000 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 13,000 บาท บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 13,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/04/2563 90 วนั

55 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 3 รายการ 37,200 บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากัด 37,200 บาท บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากัด 37,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/04/2563 90 วนั

56 ซ้ือSODIUM VALPROATE TAB. 200 MG 13,000 บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด 13,000 บาท บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด 13,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/04/2563 90 วนั

57 ซ้ือVERAPAMIL TAB. 40 MG 5,000 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 5,000 บาท บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 5,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/04/2563 90 วนั
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58 ซ้ือMANIDIPINE TAB 20 MG 5,000 บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 5,000 บาท บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 5,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 3/4/2563 90 วนั

59 ซ้ือN์acl 0.9% IRRIGATION ( 1000ml ) 27,000 บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด 27,000 บาท บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด 27,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/04/2563 90 วนั

60 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 3 รายการ 17,387.50 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 17,381.50 บาท บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 17,381.50 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/04/2563 90 วนั

61 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 3 รายการ 30,782 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 30,782 บาท บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 30,782 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/04/2563 90 วนั

62 ซ้ือ1.ENALAPRIL TAB 20 MG2.LACTULOSE 66.7% W/W Sol. 100 ml 11,662 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 11,660 บาท บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 11,660 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/04/2563 90 วนั

63 ซ้ือDEXTROMETHORHAN TAB. 15 MG  6,000.00  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 6,000 บาท  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 6,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  08/04/2563 90 วนั

64 ซ้ือPOTASSIUM CHLORIDE Syrup 500 mg/5 m 7,150.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา 7,150 บาท หา้งหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา 7,150 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  08/04/2563 90 วนั

65 ซ้ือCEFTRIAXONE INJ. 1 GM 30,000.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด 30,000 บาท บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด 30,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/4/2563 90 วนั

66 ซ้ือTHEOPHYLLINE SR TAB. 200 MG 42,328.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 42,238 บาท บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 42,238 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  08/04/2563 90 วนั

67 ซ้ือ1.D-5-S INJ (1000ML.)2.NaCl 0.9% (100ml)3.NaCl 0.9% (1000ml) 63,400.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 63,400บาทบริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 63,400บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  08/04/2563 90 วนั

68 ซ้ือINSULIN M 70/30 INJ. 100 IU/ML (3ML) 76,000.00  บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด76,000บาท บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด76,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/4/2563 90 วนั

69 ซ้ือ1.OLIVE OIL 50% (450ml)2.SODIUM VALPROATE CHRONO TAB 500MG 11,620.20  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 11,620.20 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 11,620.20 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  08/04/2563 90 วนั

70  ซ้ือ1BUDESONIDE MDI 200 mcg/dose (200doses)2.SALBUTAMOL MDI 100 mscg/dos 28,462.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 28,462 บาท บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 28,462 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/4/2563 90 วนั

71
 ซ้ือ1.CHLOROQUINE PHOSPHATE TAB. 250 MG2.POVIDONE IODINE SCRUB 

7.5%w/v(450ml
8,012.00 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 8,012 บาท บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด 8,012 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/4/2563 90 วนั

72 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 4 รายการ  15,020.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 15,020 บาท บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 15,020 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/4/2563 90 วนั

73 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 3 รายการ 36,300.00  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 36,300บาท บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 36,300บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  09/04/2563 90 วนั

74 ซ้ือGLIPIZIDE TAB 5 MG 15,000.00 บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากัด 15,000บาท บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากัด 15,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/4/2563 90 วนั

75 ซ้ือ1.INSULIN N INJ.100 IU/ML (3ML.) 36,480.00  บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 36,480บาท  บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 36,480บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  09/04/2563 90 วนั

76 ซ้ือSPECIAL MOUTH WASH 5,778.00  บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 5,778บาท  บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 5,778บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  09/04/2563 90 วนั

77 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 9 รายการ 137,763.50 องค์การเภสัชกรรม 137,763.50 องค์การเภสัชกรรม 137,763.50 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/4/2563 90 วนั

78 จา้งบริการแลปทันตกรรม  12,330.00 บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 12,330บาท บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 12,330บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  08/04/2563 90 วนั

79 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00          บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/05/2563 30
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80 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 22,200.00          บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/05/2563 30

81 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,800.00          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/05/2563 30

82 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,100.00            ร้าน ณฐกร มาเก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาเก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/05/2563 30

83 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,250.00            บ.ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บ.ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/05/2563 30

84 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,200.00            บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 20/05/2563 30

85 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,200.00            บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 20/05/2563 30

86 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,500.00            บริษัท แอมเบส พลัส จ ากัด บริษัท แอมเบส พลัส จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 20/05/2563 30
87 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 39,155.00          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 20/05/2563 30
88 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,650.00          บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/05/2563 30
89 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,640.00          บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/05/2563 30
90 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,220.00            บริษัท น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/05/2563 30

91 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,270.00          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 29/05/2563 30
92 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,700.00          บ.ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บ.ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 29/05/2563 30
93 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,382.10            บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 29/05/2563 30
94 ค่าวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00          บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 29/05/2563 30

95 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,720.00            ร้าน อินเตอร์เมดโปร ซัพพลาย ร้าน อินเตอร์เมดโปร ซัพพลาย เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/04/2563 60

96 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,750.00          หจก.เอ็นเด็กซ์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิ หจก.เอ็นเด็กซ์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 23/04/2563 60

97 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,500.00          หจก.เอ็นเด็กซ์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิ หจก.เอ็นเด็กซ์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 23/04/2563 60

98 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 85,493.00          บ.ไทโย เมดิคอล อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บ.ไทโย เมดิคอล อินสทรูเม้นท์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 23/04/2563 60

99 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,000.00          หจก.นวรัตน์การแพทย์ หจก.นวรัตน์การแพทย์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/04/2563 60

100  ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 5 รายการ  6,590.00 บริษัท ไดรว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 6,590 บาท บริษัท ไดรว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 6,590 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/5/2563 60 วนั

101 ซ้ือGEMFIBROZIL TAB 600 MG  5,000.00  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 5,000[km บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 5,000[km เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 23/4/2563 90 วนั

102
ซ้ือ1.ASPIRIN EC TAB. 81 MG2.CHLORHEXIDINE SCRUB 4%w/v 5000 ml 

(Gallo3.IBUPROFEN TAB. 400 MG
29,760.00 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 29,760 บาท บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 29,760 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 23/4/2563 90 วนั

103  ซ้ือCONJUGATED ESTROGEN TAB. 0.652 MG  8,500.00 บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ากัด 8,500 บาท บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ากัด 8,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  23/04/2563 90 วนั

104 ซ้ือSERTRALINE TAB. 50 MG 21,000.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 21,000 บาท บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 21,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  23/04/2563 90 วนั

105 ซ้ือ1.CETIRZINE TAB 10 MG2.METFORMIN TAB. 500 MG 47,000.00 บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด 47,000 บาท บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด 47,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 23/4/2563 90 วนั

106 ซ้ือDOXAZOSIN MESYLATE IR 4 mg  5,400.00 บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 5,400 บาท บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 5,400 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 23/4/2563 90 วนั

107 ซ้ือGLIPIZIDE TAB 5 MG. 11,600.00  บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 11,600 บาท บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 11,600 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  23/04/2563 90 วนั

108 ซ้ือ1.AMLODIPINE TAB. 5MG2.CLOTRIMAZOLE CREAM 1%W/W (10GM.)  13,840.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 13,840 บาท บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 13,840 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  23/04/2563 90 วนั

109 ซ้ือ1.ANTAZOLINE+TETRAZOLINE EYE DROPS 10 ML.2.IBUPROFEN TAB. 400 MG 26,156.00  บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 26,156 บาท บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 26,156 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 23/4/2563 90 วนั

110  ซ้ือVITAMIN B COMPLEX TAB. 24,000.00  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 24,000บาท บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 24,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 23/4/2563 90 วนั

111 ซ้ือ1.CALCIUM CARBONATE TAB 835 MG2.COLCHICINE TAB. 0.6 MG 17,750.00  บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากัด 17,750 บาท  บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากัด 17,750 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 23/4/2563 90 วนั
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112  ซ้ือIPRATOPIUM0.02MG+FENOTEROL0.05MG MDI 200 BOTT.  29,532.00  บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 29,532 บาท  บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 29,532 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 23/4/2563 90 วนั

113  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 กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีน

ยาเสพติด 19,750บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 23/4/2563 90 วนั

114
ซ้ือ1.INSULIN M 70/30 INJ. 100 IU/ML (10ML)2.INSULIN M 70/30 INJ. 100 IU/ML 

(3ML.)
76,620.00  บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 76,620บาท  บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 76,620บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  05/05/2563 90 วนั

115 ซ้ือ1.BROMHEXINE TAB. 8 MG2.CETIRIZINE TAB 10 MG 9,550.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน)  9,550บาท บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน)  9,550บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  05/05/2563 90 วนั

116  ซ้ือSODIUM VALPROATE TAB. 200 MG  13,000.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 13,000บาท บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 13,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  05/05/2563 90 วนั

117 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 3 รายการ 22,200.00  บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 22,200บาท บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 22,200บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/5/2563 90 วนั

118 ซ้ือ1.CLOZAPINE TAB. 25 MG2.FLUPHENAZINE DECANOATE INJ.25MG/ML. (1M  12,800.00  บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 12,800บาท บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 12,800บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/5/2563 90 วนั

119  ซ้ือSODIUM BICARBONATE TAB. 300 MG 10,914.00  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 10,914บาท บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 10,914บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/5/2563 90 วนั

120 ซ้ือIPRATOPIUM0.02MG+FENOTEROL0.05MG MDI 29,532.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 29,532บาท บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 29,532บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/5/2563 90 วนั

121  ซ้ือ1.ATENOLOL TAB 50 MG.2.CLOPIDOGREL BISULFATE TAB 75 MG 12,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 12,000บาท บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 12,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/5/2563 90 วนั

122 ซ้ือASPIRIN EC TAB. 81 MG 16,400.00 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 16,400 บาท บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 16,400 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  05/05/2563 90 วนั

123 ซ้ือ1.PROPRANOLOL TAB. 10 MG2.PROPRANOLOL TAB. 40 MG 15,600.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จ ากัด 15,600บาท บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จ ากัด 15,600บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/5/2563 90 วนั

124  ซ้ือLITHIUM CARBONATE CAP 300 MG. 12,840.00  บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 12,840บาท บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 12,840บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/5/2563 90 วนั

125  ซ้ือLEVODOPA 250 MG+CARBIDOPA 25 MG TAB. 18,190.00  บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด 18,190 บาท บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด 18,190 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/5/2563 90 วนั

126 ซ้ือPERPHENAZINE TAB 8 MG 5,700.00  บริษัท เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากัด 5,700บาท บริษัท เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากัด 5,700บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  05/05/2563 90 วนั

127 ครุภณัฑ์ส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 49,000.00          บ.ดิจทิัล เดนทัล โซลูชั่นแล็บ จก./49,000 บาท บ.ดิจทิัล เดนทัล โซลูชั่นแล็บ จก./49,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 7/5/2563 30

128 วสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,710.00            หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร/6,710 บาท หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร/6,710 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/5/2563 20

129 วสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,600.00          ร้าน พี วาย ช็อป/13,600 บาท ร้าน พี วาย ช็อป/13,600 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 21/5/2563 20

130 วสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,796.00          บ.นานา ซัพพลาย99 จก./11,796 บาท บ.นานา ซัพพลาย99 จก./11,796 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 21/5/2563 30

131 ครุภณัฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,000.00          ร้าน พี วาย ช็อป/10,000 บาท ร้าน พี วาย ช็อป/10,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 26/5/2563 20

132 วสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,500.00          พีพีเอส/19,500 บาท พีพีเอส/19,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 26/5/2563 30

133 วสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,445.00          ฉื่อหมงเฮง/10,445 บาท ฉื่อหมงเฮง/10,445 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 26/5/2563 20

134 ค่าจา้งเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,000.00            นางรัตนภรณ์ ทัศนจกัพงศ์/5,000 บาท นางรัตนภรณ์ ทัศนจกัพงศ์/5,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 26/5/2563 20

135 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 42,000.00          หจก.กนิษฐ์ อิเล็คทรอนิคส์/42,000 บาท หจก.กนิษฐ์ อิเล็คทรอนิคส์/42,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 23/4/2563 20

136 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 353,000.00        หจก.พีพียู คอมพิวเตอร์ /295,100 บาท หจก.พีพียู คอมพิวเตอร์ /295,100 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 26/5/2563 45

137 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 73,800.00          หจก.พะเยา โอเอ/73,800 บาท หจก.พะเยา โอเอ/73,800 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 20/5/2563 45
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ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

วนัที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ระยะเวลาจดัซ้ือ

จดัจา้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาผู้เสนอราคาและราคาที่เสนองานจดัซ้ือจดัจา้ง/วธิกีารจดัซ้ือจดัจา้งล าดับที่


