
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,960.00          ไชยวฒิุการยาง/20,960 บาท ไชยวฒิุการยาง/20,960 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047267195 630414203676 8/4/2563 30

2 ครุภัณฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,500.00           พะเยา การดับเพลิง/7,500 บาท พะเยา การดับเพลิง/7,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047550654 630414432435 8/4/2563 10

3 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,000.00          หจก.พะเยาน าไพศาล/13,000 บาท หจก.พะเยาน าไพศาล/13,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047437845 630414345137 8/4/2563 20

4 วสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,600.00           บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./7,600 บาท บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./7,600 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047423557 630414333893 8/4/2563 20

5 ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 22,650.00          หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/22,650 บาท หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/22,650 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047569977 630414444504 8/4/2563 20

6 ครุภัณฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,510.00          หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/13,510 บาท หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/13,510 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047563080 630414437418 8/4/2563 20

7 วสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,956.00          บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./13,956 บาท บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./13,956 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047560383 630414437703 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 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047577283 630414453841 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 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047575403 630414453558 14/4/2563 10

10 วสัดุคอมพวิเตอร์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,040.00           หจก.พะเยา โอเอ แอนด์เซอร์วสิ/5,040 บาท หจก.พะเยา โอเอ แอนด์เซอร์วสิ/5,040 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047545453 630414423159 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 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047578796 630414453313 15/4/2563 30

12 วสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,711.00           หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/6,711 บาท หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/6,711 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047544991 630414423410 15/4/2563 20

13 วสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,157.00          ร้านทรัพย์เพิ่มพนู/11,157 บาท ร้านทรัพย์เพิ่มพนู/11,157 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047548259 630414433328 15/4/2563 20

14 วสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,567.00          ฉื่อหมงเฮง/11,567 บาท ฉื่อหมงเฮง/11,567 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057116039 630514106099 20/4/2563 20

15 วสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,000.00           ตะวนัการค้า/9,000 บาท ตะวนัการค้า/9,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057116012 630514101390 23/4/2563 20

16 วสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 24,000.00          พพีเีอส/24,000 บาท พพีเีอส/24,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057116035 630514107256 27/4/2563 20

17 วสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,500.00          พพีเีอส/11,500 บาท พพีเีอส/11,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057116028 630514106687 27/4/2563 20

18 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,580.00           บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047302495 630414250949 07-เม.ย.-20 30 วนั

19 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,590.00           บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047303791 630414250115 07-เม.ย.-20 30 วนั

20 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,235.00          บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047304969 630414248241 07-เม.ย.-20 30 วนั

21 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,725.40           บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากดั บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047307271 630414247925 07-เม.ย.-20 30 วนั

22 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 46,022.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047311417 630414247235 07-เม.ย.-20 30 วนั

23 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,450.00          ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047320229 630414246828 07-เม.ย.-20 30 วนั

24 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,150.00           บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047322013 630414246397 07-เม.ย.-20 30 วนั

25 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,200.00           บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047443713 630414354668 13-เม.ย.-20 30 วนั

26 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00           บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057048534 630514047873 27-เม.ย.-20 30 วนั

27 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 26,700.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057045518 630514038978 27-เม.ย.-20 30 วนั

28 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,700.00          บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057048041 630514047768 27-เม.ย.-20 30 วนั

29 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,535.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057047176 630514047709 27-เม.ย.-20 30 วนั

30 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,959.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057046285 630514039296 29-เม.ย.-20 30 วนั

31  ซ้ือVITAMIN B COMPLEX TAB. 38,400.00 บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 38,400 บาท บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 38,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040202828 63047206834  05/03/2563 90 วนั

32 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 13 รายการ 101,513.26  องค์การเภสัชกรรม 101,513.26 บาท องค์การเภสัชกรรม 101,513.26 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040256928 63047261821  17/03/2563 90 วนั

33  ซ้ือGLIPZIDE TAB 5 MG.  11,700.00 บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 11,700 บาท บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 11,700 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040165252 63047168419  17/03/2563 90 วนั

34
ซ้ือ1.HYDRALAZINE HCl TAB 25 MG2.VITAMIN B6 TAB 50 

MG (Pyridoxine HCl)
12,480.00  บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 12,480 บาท บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 12,480 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040174815 63047178216  17/03/2563 90 วนั

35 ซ้ือ1.ATENOLOL TAB 50 MG.2.ENALAPRIL TAB 5 MG 55,700.00  บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 55,700 บาท บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 55,700 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040179743 63047183278 17/3/2563 90 วนั

36
ซ้ือ1.DOXAZOSIN MESYLATE IR 4 mg2.IBUPROFEN TAB. 200

 MG
8,400.00  บริษทั ยูเมด้า จ ากดั 8,400 บาท บริษทั ยูเมด้า จ ากดั 8,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040189444 63047193140  17/03/2563 90 วนั

37
ซ้ือ1.CLOZAPINE TAB. 25 MG2.FLUPHENAZINE DECANOATE 

INJ. 25MG/ML.(1M3.PHENYTOIN CAP. 100 MG
18,900.00 บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 18,900 บาท บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 18,900 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040194881 63047198715  17/03/2563 90 วนั

แบบ  สขร.1

เลขที่โครงการของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เลขที่โครงการ ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

แบบ  สขร.1

เลขที่โครงการของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เลขที่โครงการ ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

38 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ 16,490.00 บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 16,490 บาท บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 16,490 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040150982 63047153801 3/3/2563 45 วนั

39  ซ้ือ1. Urine Strip 4 แถบ2. Urine Strip 2 แถบ 5,992.00  บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,992 บาท บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,992 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040146630 63047149326 3/3/2563 45 วนั

40 ซ้ือ1.M53D-Diluent 2.M53-Lyse LEO (I)3.M53-Cleanser 16,015.00  บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 16,015 บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 16,015 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040166111 63047169305 3/3/2563 45 วนั

41 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 D63040348553 63047355379  03/03/2563 45 วนั

42 ซ้ือน้ ายาตรวจอเิล็กโตรโลต์ 22,200.00 บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 22,200 บาท บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 22,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040304604 63047310564  03/03/2563 45 วนั

43  ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ 64,491.44 บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 64,491 บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 64,491 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040290143 63047295716  03/03/2564 45 วนั

44 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 17 รายการ 278,208.60  องค์การเภสัชกรรม 27,8208.60 บาท  องค์การเภสัชกรรม 27,8208.60 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040382667 63047389908  03/04/2563 90 วนั

45 ซ้ือSTERILE WATER FOR INJ (100 ML) 8,400 บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 8,400 บาท บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 8,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040269970 63047275113 3/4/2563 90 วนั

46 METHIMAZOLE TAB. 5 MG 9,000 บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 9,000 บาท บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 9,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040272345 63047277547 3/4/2563 90 วนั

47 ซ้ือSERTRALINE TAB. 50 MG 21,000 บริษทั เมดไลน์ จ ากดั 21,000 บาท บริษทั เมดไลน์ จ ากดั 21,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040274146 63047279401 3/4/2563 90 วนั

48 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 4 รายการ 21,350 บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 21,350 บาท บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 21,350 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040275955 63047281252 3/4/2563 90 วนั

49  ซ้ือCO-AMOXICLAV TAB 1 GM  5,850 บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 5,850 บาท บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 5,850 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040276948 63047282268 3/4/2563 90 วนั

50
ซ้ือ1.CETIRIZINE SYR. 5 mg/ 5 ml (60ML)2.PARACETAMOL 

TAB. 500 MG
24,000 บริษทั มาซา แลบ จ ากดั 24,000 บาท บริษทั มาซา แลบ จ ากดั 24,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040291350 63047296944 3/4/2563 90 วนั

51 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 4 รายการ 58,900 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 58,900 บาท บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 58,900 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040301068 63047306932 3/4/2563 90 วนั

52
ซ้ือ1.CHLORAMPHENICOL 0.5% W/V EYE DROP2.POLY-OPH

 EYE DROPS (5ml)
6,390 บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 6,390 บาท บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 6,390 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040293120 63047298763  03/04/2563 90 วนั

53 ซ้ือLEVODOPA 250 MG+CARBIDOPA 25MG TAB. 18,190 บริษทั บี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากดั 18,190 บาท บริษทั บี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากดั 18,190 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040327051 63047333498  03/04/2563 90 วนั

54 ซ้ือสูตร BELCIDS SUSP. 240 ML 13,000 บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั 13,000 บาท บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั 13,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040330341 63047336853  03/04/2563 90 วนั

55 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 3 รายการ 37,200 บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 37,200 บาท บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 37,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040338570 63047345203  03/04/2563 90 วนั

56 ซ้ือSODIUM VALPROATE TAB. 200 MG 13,000 บริษทั พเีอม็แอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากดั 13,000 บาท บริษทั พเีอม็แอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากดั 13,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040352064 63047358961  03/04/2563 90 วนั

57 ซ้ือVERAPAMIL TAB. 40 MG 5,000 บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั 5,000 บาท บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั 5,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040353103 63047360017  03/04/2563 90 วนั

58 ซ้ือMANIDIPINE TAB 20 MG 5,000 บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั 5,000 บาท บริษทั แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั 5,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040354126 63047361063 3/4/2563 90 วนั

59 ซ้ือN์acl 0.9% IRRIGATION ( 1000ml ) 27,000 บริษทั ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,000 บาท บริษทั ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040356674 63047363664  03/04/2563 90 วนั

60 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 3 รายการ 17,387.50 บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 17,381.50 บาท บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 17,381.50 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040375227 63047382366  03/04/2563 90 วนั

61 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 3 รายการ 30,782 บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 30,782 บาท บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 30,782 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040376326 63047383453  03/04/2563 90 วนั

62
ซ้ือ1.ENALAPRIL TAB 20 MG2.LACTULOSE 66.7% W/W Sol. 

100 ml
11,662 บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 11,660 บาท บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 11,660 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040378570 63047385738  03/04/2563 90 วนั
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63 ซ้ือDEXTROMETHORHAN TAB. 15 MG  6,000.00  บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 6,000 บาท  บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 6,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040456587 63047465115  08/04/2563 90 วนั

64 ซ้ือPOTASSIUM CHLORIDE Syrup 500 mg/5 m 7,150.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา 7,150 บาท ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา 7,150 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040454332 63047462814  08/04/2563 90 วนั

65 ซ้ือCEFTRIAXONE INJ. 1 GM 30,000.00 บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากดั 30,000 บาท บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากดั 30,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040458393 63047466956 8/4/2563 90 วนั

66 ซ้ือTHEOPHYLLINE SR TAB. 200 MG 42,328.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 42,238 บาท บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 42,238 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040460624 63047469218  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 บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 63,400บาท บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 63,400บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040467014 63047475731  08/04/2563 90 วนั

68 ซ้ือINSULIN M 70/30 INJ. 100 IU/ML (3ML) 76,000.00  บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั76,000บาท บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั76,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040486064 63047495136 9/4/2563 90 วนั

69
ซ้ือ1.OLIVE OIL 50% (450ml)2.SODIUM VALPROATE 

CHRONO TAB 500MG
11,620.20  บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 11,620.20 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 11,620.20 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040492695 63047501900  08/04/2563 90 วนั

70
 ซ้ือ1BUDESONIDE MDI 200 mcg/dose 

(200doses)2.SALBUTAMOL MDI 100 mscg/dos
28,462.00 บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 28,462 บาท บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 28,462 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040493844 63047503063 8/4/2563 90 วนั

71
 ซ้ือ1.CHLOROQUINE PHOSPHATE TAB. 250 MG2.POVIDONE

 IODINE SCRUB 7.5%w/v(450ml
8,012.00 บริษทั เฮลท์ต้ี มี จ ากดั 8,012 บาท บริษทั เฮลท์ต้ี มี จ ากดั 8,012 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040495001 63047504252 9/4/2563 90 วนั

72 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 4 รายการ  15,020.00 บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 15,020 บาท บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 15,020 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040496673 63047505960 9/4/2563 90 วนั

73 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 3 รายการ 36,300.00  บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 36,300บาท บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 36,300บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040512120 63047521507  09/04/2563 90 วนั

74 ซ้ือGLIPIZIDE TAB 5 MG 15,000.00 บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 15,000บาท บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 15,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040513060 63047522463 9/4/2563 90 วนั

75 ซ้ือ1.INSULIN N INJ.100 IU/ML (3ML.) 36,480.00  บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 36,480บาท  บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 36,480บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040514640 63047524069  09/04/2563 90 วนั

76 ซ้ือSPECIAL MOUTH WASH 5,778.00  บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 5,778บาท  บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 5,778บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040516908 63047526383  09/04/2563 90 วนั

77 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 9 รายการ 137,763.50 องค์การเภสัชกรรม 137,763.50 องค์การเภสัชกรรม 137,763.50 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040517801 63047527293 9/4/2563 90 วนั

78 จา้งบริการแลปทันตกรรม  12,330.00 บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 12,330บาท บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 12,330บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63040354701 63047361653  08/04/2563 90 วนั


