
วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,590.00            บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 02-ม.ค.-20 30 วนั

2 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,000.00          ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 02-ม.ค.-20 30 วนั

3 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,980.00          บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 02-ม.ค.-20 30 วนั

4 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,500.00            ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 02-ม.ค.-20 30 วนั

5 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 61,917.25          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วรัิช ออกซิเจน หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วรัิช ออกซิเจน เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 02-ม.ค.-20 30 วนั

6 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,755.00            บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 06-ม.ค.-20 30 วนั

7 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 22,895.00          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 06-ม.ค.-20 30 วนั
8 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,148.30          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 10-ม.ค.-20 30 วนั
9 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,015.65          บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13-ม.ค.-20 30 วนั
10 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,000.00            บ.ไบโอคอททอน จ ากัด บ.ไบโอคอททอน จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13-ม.ค.-20 30 วนั
11 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,200.00            บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13-ม.ค.-20 30 วนั
12 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,434.00          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 17-ม.ค.-20 30 วนั
13 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,590.00            บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 17-ม.ค.-20 30 วนั
14 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00          บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 27-ม.ค.-20 30 วนั
15 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,900.00            หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 27-ม.ค.-20 30 วนั

16 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,560.00            บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 27-ม.ค.-20 30 วนั

17 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,770.00          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 27-ม.ค.-20 30 วนั

18 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 22,530.00          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 27-ม.ค.-20 30 วนั

19 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,255.00            บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 27-ม.ค.-20 30 วนั

20 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,700.00          ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 27-ม.ค.-20 30 วนั

21
ซ้ือ1.ALLOPURINOL TAB.FOIL100MG2.CO-TRIMOXAZOLE TAB.3..DOMPERIDONE 

SUSP.1MG/ML(30ML)4.FUROSEMIDE TAB.500MG 
23,950.00  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด23,950 บาท บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด23,950 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/12/2562 90 วนั

22
ซ้ือ1.BUDESONIDE MDI 200 mcg/dose (200 doses)2.SALBUTAMOL MDI 100 

mcg/dose
21,400.00   บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 21,400 บาท  บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 21,400 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  11/12/2562 90 วนั

23  ซ้ือANTAZOLINE+TETRAZOLINE EYE DROPS 10ML 9,156.00            บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 9,156บาท บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 9,156บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/12/2562 90 วนั

24 ซ้ือSERTRALLINE TAB.50 MG  10,500.00  บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 10,500 บาท บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 10,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  11/12/2562 90 วนั

25 ซ้ือ1.VITAMIN C TAB.100 MG2.ITRACONAZOLE CAP. 100MG 11,100.00  บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด 11,100บาท บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด 11,100บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/12/2562 90 วนั

26 ซ้ือCONJUGATED ESTROGEN TAB. 0625 MG(BLISTE 8,500.00            บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ากัด 8,500บาท บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ากัด 8,500บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  11/12/2562 90 วนั

27 ซ้ือ1.DEXTROMETHORPHAN TAB. 15 MG2.HYDROXYZINE TAB. 10 MG(BLISTER) 5,300.00            บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 5,300บาท บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 5,300บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  11/12/2562  90 วนั

28 ซ้ือPOLY-OPH EYE DROPS (5 ml) 5,640.00            บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 5,640บาท บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 5,640บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/12/2562 90 วนั

29  ซ้ือPHENYTOIN CAP. 100 MG  9,000.00  บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 9,000บาท บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 9,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  11/12/2562 90 วนั

30 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 12 รายการ 89,684.00          องค์การเภสัชกรรม 89,684 บาท องค์การเภสัชกรรม 89,684 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  11/12/2562 90 วนั

31 ซ้ือdoxazosin 4 mg prolonged-release tablet, 1 tablet (51.99.99.99 -273501 5,400.00            บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 5,400 บาท บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 5,400 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  11/12/2562 90 วนั

32 ซ้ือ1.ERYTHROMYCIN DRY SYR.60 ML2.LACTULOSE 66.7% W/W Sol.100ml 6,500.00            บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 6,500บาท บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 6,500บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 6/1/2563 90 วนั

แบบ  สขร.1

ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

วนัที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ระยะเวลาจดัซ้ือ

จดัจา้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาผู้เสนอราคาและราคาที่เสนองานจดัซ้ือจดัจา้ง/วธิกีารจดัซ้ือจดัจา้งล าดับที่



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

แบบ  สขร.1

ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

วนัที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ระยะเวลาจดัซ้ือ

จดัจา้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาผู้เสนอราคาและราคาที่เสนองานจดัซ้ือจดัจา้ง/วธิกีารจดัซ้ือจดัจา้งล าดับที่

33 ซ้ือALLOPURINOL TAB.FOIL 100 MG  24,000.00  บริษัท จรูญเภสัช จ ากัด 124,000 บาท บริษัท จรูญเภสัช จ ากัด 124,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  06/01/2563 90 วนั

34 ซ้ือNaCl 0.9% IRRIGATION 1000ml  27,000.00          บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด 27,000บาท บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด 27,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 6/1/2563 90 วนั

35 ซ้ือ1.DAPSONE TAB. 100MG2.POTASSIUM Chloride tab 500MG 9,150.00             หา้งหุน้ส่วนสามัญนิติบคุคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 9,150 บาท
 หา้งหุน้ส่วนสามัญนิติบคุคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล

 ประเทศไทย 9,150 บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 6/1/2563 90 วนั

36 ซ้ือ1.D-5-1/2 S INJ. IN 1000ML2.STERRILE WATER FOR INJ (100ML) 8,700.00             บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 8,700บาท
 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 8,700

บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  06/01/2563 90 วนั

37 ซ้ือMANIDIPINE TAB 20MG  5,000.00            บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 5,000บาท บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 5,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 6/1/2563 90 วนั

38 ซ้ือCEFTRIAXONE INJ. 1GM  30,000.00          บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด 30,000 บาท บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด 30,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  06/01/2563 90 วนั

39 ซ้ือ1.DIGOXIN INJ. 0.25 MG/ML(2ML)2.HYDRALAZINE HCL Sterrile pwdr 20 MG/AMP 6,922.90            บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 6,922 บาท บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 6,922 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  06/01/2563 90 วนั

40 ซ้ือDICLOXACILLIN DRY SYR. 62.5 MG/5ML (60ML) 5,760.00  บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด 5,760บาท บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด 5,760บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 6/1/2563 90วนั

41 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 7 รายการ 124,578.00  องค์การเภสัชกรรม 124,578 บาท องค์การเภสัชกรรม 124,578 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  06/01/2563 90 วนั

42 ซ้ือNIFEDIPINE TAP 20 MG.SR  6,800.00  บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/12/2562 90วนั

43  ซ้ือDROTAVERINE HCL 40 MG  8,500.00            บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 8,500บาท บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 8,500บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 16/12/2562 90 วนั

44 ซ้ือKALIMATE 5 GM จ านวน 5x100 SACK  8,750.00   บริษัท มาสุ จ ากัด 8,750 บาท  บริษัท มาสุ จ ากัด 8,750 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 16/12/2562 90 วนั

45  ซ้ือPERPHENAZINE TAB.8 MG 5,700.00            บริษัท เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากัด บริษัท เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 16/12/2562 90 วนั

46 ซ้ือN์aCl 0.9% (1000 ML.)  29,500.00          บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 29,500บาท
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 29,500

บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 16/12/2562 90 วนั

47 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 10 รายการ 131,135.70  องค์การเภสัชกรรม 131,13.70 องค์การเภสัชกรรม 131,13.70 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 16/12/2562 90 วนั

48 ซ้ือSTREPTOKINASE Sterlile Pwdr 1.5 Mu  18,000.00          บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 18,000บาท บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 18,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 16/12/2562 90 วนั

49 ซ้ือSALMETEROL 25 mg+ FLUTICASONE 125 mcg I 47,080.00          บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 47,080 บาท บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 47,080 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 16/12/2562 90 วนั

50 ซ้ือ1.O.R.S POWDER 4.2GM2.O.R.S POWDER 6.975GM  6,660.00            บริษัท ซีฟาม จ ากัด 6,660 บาท บริษัท ซีฟาม จ ากัด 6,660 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  16/12/2562 90 วนั

51 ซ้ือAMLODIPINE TAB. 5MG (BLISTER)            95,000.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 95,000บาท บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 95,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 16/12/2562 90 วนั

52 ซ้ือCALCIUM CARBONATE TAB 835 MG  23,750.00  บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากัด 23,750บาท บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากัด 23,750บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 16/12/2562 90 วนั

53
ซ้ือ1.BETAHISTINE MESYLATE TAB6MG2.LEVOTHYROXINE TAB 0.1MG 

BLISTER3.WARFARIN TABLET 3MG
12,220.00          บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 12,220บาท บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 12,220บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  16/12/2562 90 วนั

54  ซ้ือOMEPRAZOLE INJ. 40MG/VIAL  6,291.00            บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 6,291 บาท บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 6,291 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 16/12/2562 90 วนั

55 ซ้ือ1.CO-AMOXICLAV TAB 1GM2.SIMETHICONE TAB. 80MG (FOIL) 15,022.50          บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 15,022.50บาท บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 15,022.50บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 16/12/2562 90 วนั

56 ซ้ือ1.SODIUM VALPROATE CHRONO TAB 500MG2.VASELINE 30GM 11,438.30          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 11,438.30 บาท บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 11,438.30 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  16/12/2562 90 วนั

57
ซ้ือ1.AMBROXOL SYRUP 15MG./5ML2.SALBUTAMOL NEBULIZING 

SOLUTION3.SPECIAL MOUTH WASH
10,272.00  บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 10,272บาท บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 10,272บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 16/12/2562 90 วนั

58
ซ้ือ1.CO-AMOXICLAV DRY SYR 228MG/5ML2.RANITIDINE TAB. 

150MG(FOIL)3.ROPHENADRINE CITRATE+PARACETAMOL TAB.B 
15,250.00          บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 15,250 บาท บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 15,250 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 16/12/2562 90 วนั

59 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 4 รายการ 23,612.00          บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 23,612บาท บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 23,612บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 16/12/2562 90 วนั
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60 ซ้ือ1.INSULIN IN INJ. 100IU/ML(10ML)2.INSULIN M 70/30 INJ. 100IU/ML(3ML) 77,240.00          บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด 77,240บาท บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด 77,240บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/1/2563 90 วนั

61 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 4 รายการ  30,120.00  บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 30,120บาท บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 30,120บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/1/2563 90 วนั

62 ซ้ือLEVODOPA 250 MG+CARBIDOPA 25MG TAB 18,190.00  บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด 18,190บาท บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากัด 18,190บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/1/2563 90 วนั

63
ซ้ือ1.CO-TRIMOXAZOLE TAB.2.CLORAZEPATE DIPOTASSIUM 5(P4)3.LORAZEPAM 

TAB 1MG(P4)
12,850.00           บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/1/2563 90 วนั

64  ซ้ือCOLCHCINE TAB. 0.6MG 6,500.00  บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากัด 6,500บาท บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากัด 6,500บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/1/2563 90 วนั

65 ซ้ือSODIUM VALPROATE TAB. 200MG   13,000.00  บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด 13,000บาท บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด 13,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/1/2563 90 วนั

66 ซ้ือVERAPAMIL TAB. 40MG.  5,000.00            บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 5,000[km บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 5,000[km เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  13/01/2563 90 วนั

67 ซ้ือLACTULOSE 66.7% W/W Sol. 100ml  5,350.00            บริษัท แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 5,350[km บริษัท แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 5,350[km เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/1/2563 90 วนั

68  METHOTREXATE TAB 2.5MG 11,000.00  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด จไีอเอส ฟาร์มา หา้งหุน้ส่วนจ ากัด จไีอเอส ฟาร์มา เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/1/2563 90 วนั

69 ซ้ือPOTASSIUM CHLORIDE Syrup 500mg/5ml 7,150.00            ซ้ือPOTASSIUM CHLORIDE Syrup 500mg/5ml 7,150บาท ซ้ือPOTASSIUM CHLORIDE Syrup 500mg/5ml 7,150บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  13/01/2563 90 วนั

70  ซ้ือHERBขิงแคปซูล 500mg  9,000.00            บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 9,000บาท บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 9,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  13/01/2563 90 วนั

71 ซ้ือ1.CETIRIZINE TAB 10MG2.GLIPIZIDE TAB 5MG. 16,700.00  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 16,700บาท บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 16,700บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  13/01/2563 90 วนั

72 ซ้ือ1.ACICLOVIR TAB 400MG2.GEMFIBROZIL TAB 600MG3.TRAMADOL CAP. 50MG 33,390.00          บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  22/11/2562 90 วนั

73  ซ้ือTRAMADOL CAP. 50MG 7,300.00  บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 7,300บาท บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 7,300บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  17/01/2563 90 วนั

74 ซ้ือสูตร BELCIDS SUSP. 240ML 13,000.00          บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 13,000บาท บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 13,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/1/2563 90 วนั

75 ซ้ือFERROUS FUMARATE TAB 200MG. 6,500.00   บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 6,500บาท  บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 6,500บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/1/2563 90 วนั

76  TETANUS VACCINE INJ. 0.5ml 10,000.00          บริษัท มาสุ จ ากัด 10,000บาท บริษัท มาสุ จ ากัด 10,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/1/2563 90 วนั

77 ซ้ือSERTRALINE TAB.50MG 21,000.00          บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 21,000บาท บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 21,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  17/01/2563 90 วนั

78 ซ้ือ1.D-5-1/2 S INJ (1000ML)2.NaCl 0.9%(100ml) 33,900.00          บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 33,900บาทบริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 33,900บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/1/2563 90 วนั

79 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 4 รายการ 34,412.00  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 34,412บาท บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 34,412บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/1/2563 90 วนั

80  ซ้ือMETHIMAZOLE TAB. 5MG 10,500.00          บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 10,500บาท บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 10,500บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/1/2563 90 วนั

81 ซ้ือIBUPROFEN TAB. 400MG  17,000.00          บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 17,000บาท บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 17,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  17/01/2563 90 วนั

82 ซ้ือSODIUM BICARBONATE TAB. 300MG  7,276.00            บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,276บาท บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,276บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/1/2563 90 วนั

83 ซ้ือFUROSEMIDE INJ. 10MG/ML (25ML)  7,400.00  บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด 7,400บาท บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด 7,400บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/1/2563 90 วนั

84 ซ้ือCEFTRIAXONE INJ. 1GM 23,000.00  บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 23,000 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด 23,000 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/1/2563 90 วนั

85 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 15 รายการ  130,804.00        องค์การเภสัชกรรม 130,804 บาท องค์การเภสัชกรรม 130,804 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  17/01/2563 90 วนั

86 จา้งบริการท าแลปทันตกรรม 41,115.00  บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 41,115บาท บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 41,115บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/1/2563 90 วนั

87 ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 4 รายการ  7,589.51            บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,589.51 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,589.51 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/1/2563 90 วนั

88  ซ้ือ2% Lidocaine LotGA9085 10,625.00          บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 10 บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 10 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/1/2563 60 วนั

89  ซ้ือเบกิโลหติ  6,720.00  สภากาชาดไทย 6,720บาท สภากาชาดไทย 6,720บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  01/11/2562 45 วนั

90 ซ้ือTyphoid Fever 5,500.00            ซ้ือTyphoid Fever  5,500 บาท ซ้ือTyphoid Fever  5,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5,500.00 45 วนั

91 ซ้ือน้ ายาตรวจอิเล็กโตรไลต์  33,300.00  บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 33,300 บาท บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 33,300 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  01/11/2562 45 วนั
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92 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ  76,042.48          บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 76,042.78 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 76,042.78 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/11/2562 45 วนั

93 ซ้ือHbA1C reagent 43,200.00  บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 43,200 บาท บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 43,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/11/2562 45 วนั

94 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 12,080.00          บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 7/11/2562 45 วนั

95 ซ้ือ1.M53D-Diluent2.M53LH-Lyse3.M53-Lyse-LEO(I)4.M53-Cleanser  43,015.00          บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 43,015บาท บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 43,015บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/11/2562 45 วนั

96 ซ้ือSttrip ตรวจ DM(Advace)  24,250.00  บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด 24,250บาท บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด 24,250บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  01/11/2562 45 วนั

97 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์  41,830.00          บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 41,830บาท บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 41,830บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/12/2562 45 วนั

98 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ  69,183.98  บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 69,183.98บาท บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 69,183.98บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/12/2562 45 วนั

99  ซ้ือ็ิHbA1C reagent 43,200.00  บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 43,200 บาท บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 43,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/12/2562 45 วนั

100 ซ้ือ1.K3 EDTA TUBE (non vac)2.DengueAg3.Leoto Sceening  14,160.00  บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด 14,160บาท บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด 14,160บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  04/12/2562 45 วนั

101 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร จ านวน 4 รายการ  8,080.00            บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 8,080 บาท บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 8,080 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/12/2562 45 วนั

102 ซ้ือStool occult blood 7,200.00             บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,200บาท  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,200บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/12/2562 45 วนั

103  ซ้ือน้ ายาตรวจอิเล็กโตรไลต์   22,200.00  บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 22,200บาท บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 22,200บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  11/12/2562 45 วนั

104 ค่าจา้งเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 28,000.00          หจก.อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย/28,000 บาท หจก.อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย/28,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/1/2563 30

105 ค่าวสัดุก่อสร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 28,514.00          ศรีอรรถภณัฑ์/28,514 บาท ศรีอรรถภณัฑ์/28,514 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/1/2563 45

106 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,220.00          บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด/14,220 บาท บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด/14,220 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 7/1/2563 20

107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,367.85            บริษัท โตโยต้าพะเยา (1994) ฯ/9,367.85 บาท บริษัท โตโยต้าพะเยา (1994) ฯ/9,367.85 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 7/1/2563 10

108 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,400.00          ตะวนัการค้า/14,400 บาท ตะวนัการค้า/14,400 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 7/1/2563 30

109 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,100.00            ร้านทรัพย์เพิ่มพูน/8,100 บาท ร้านทรัพย์เพิ่มพูน/8,100 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/1/2563 20

110 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,240.00          ฉื่อหมงเฮง/19,240 บาท ฉื่อหมงเฮง/19,240 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/1/2563 45

111 ค่าวสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 57,960.00          PPS พีพีเอส/57,960 บาท PPS พีพีเอส/57,960 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/1/2563 45

112 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,102.00            หจก.พีวายเฮาส์แวร์ซัพพลาย/5,102 บาท หจก.พีวายเฮาส์แวร์ซัพพลาย/5,102 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/1/2563 30

113 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,517.00            หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร/7,517 บาท หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร/7,517 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/1/2563 45

114 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,250.00          บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากัด บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 03-ก.พ.-20 30 วนั

115 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00            ร้าน เอ็นยู.เมดิคอล ร้าน เอ็นยู.เมดิคอล เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 04-ก.พ.-20 30 วนั

116 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,220.00            บริษัท น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 04-ก.พ.-20 30 วนั

117 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,400.00          บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 06-ก.พ.-20 30 วนั

118 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00          บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 11-ก.พ.-20 30 วนั

119 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,161.00          บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 11-ก.พ.-20 30 วนั

120 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,466.00          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 11-ก.พ.-20 30 วนั

121 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,590.00            บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13-ก.พ.-20 30 วนั

122 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,320.00            บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13-ก.พ.-20 30 วนั

123 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 37,145.00          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13-ก.พ.-20 30 วนั

124 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,450.00          บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13-ก.พ.-20 30 วนั

125 ซ้ือวสัดุการแพทย์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,700.00          บ.ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บ.ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13-ก.พ.-20 30 วนั

126 ค่าวสัดุก่อสร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,479.00          ศรีอรรถภณัฑ์/16,479.-บาท ศรีอรรถภณัฑ์/16,479.-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 17 มค 2563 45 วนั

127 ค่าจา้งเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,620.00            นายทว ีเพ็งบา้นซอด /6,620.-บาท นายทว ีเพ็งบา้นซอด /6,620.-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 20 มค 2563 30 วนั
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128 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 29,000.00          แม่ต  าเคมีภณัฑ์/29,000.-บาท แม่ต  าเคมีภณัฑ์/29,000.-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 28 มค 2563 45 วนั

129 ครุภณัฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,540.00          บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด/12,540.-บาท บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด/12,540.-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 28 มค 2563 45 วนั

130 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,000.00          บริษัท พ.ีเค.ซัพพลาย 2002 จ ากัด/14,000.-บาท บริษัท พ.ีเค.ซัพพลาย 2002 จ ากัด/14,000.-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 28 มค 2563 45 วนั

131 ค่าวสัดุก่อสร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,390.00            หจก.ธนาทรัพย์ 2017/5,390.-บาท หจก.ธนาทรัพย์ 2017/5,390.-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 31 มค 2563 30 วนั

132 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,660.00            บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด/9,660.-บาท บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด/9,660.-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 31 มค 2563 45 วนั

133 ค่าจา้งเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,250.00          นครนิวส์การพิมพ/์17,250.-บาท นครนิวส์การพิมพ/์17,250.-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5 กพ 2563 30 วนั

134 ค่าจา้งเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,000.00            หจก.อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย/5,000.-บาท หจก.อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย/5,000.-บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 11 กพ 2563 45 วนั

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

136 ค่าจา้งเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,000.50          บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด/13,000.50 บาท บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด/13,000.50 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 12 กพ 2563 20 วนั

137 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 12 รายการ 80,754.00          องค์การเภสัชกรรม 80,754 บาท องค์การเภสัชกรรม 80,754 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  05/02/2563 90 วนั

138 ซ้ือDOPROCT SUPPO. จ านวน 100x10 TAB 5,500.00            บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด 5,500บาท บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด 5,500บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  05/02/2563 90 วนั

139 ซ้ือINSULIN M 70/30 INJ. 100 IU/ML (3ML)  76,000.00          บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 76,000บาท บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 76,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/2/2563 90 วนั

140  ซ้ือ1.TETANUS IMUNOGLOBULIN HUMAN INJ2.THEOPHYLLINE SR TAB. 20 MG 34,153.50  บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 34,153.50บาท บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 34,153.50บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/2/2563 90 วนั

141  ซ้ือ1.CAM TAB 4 MG2.HYDRALAZINE HCl TAB 25 MG           17,800.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด17,800 บาท บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด17,800 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/2/2563 90 วนั

142  ซ้ือ1.BUDESONIDE MDI 200 mcg/dose(200dose)2.DICLOFENAC EC TAB. 25 MG 16,264.00           บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 16,264 บาท  บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 16,264 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/2/2563 90 วนั

143
 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 ากัด 7,740 [km บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 7,740 [km เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  05/02/2563  90 วนั

144 ซ้ือ1.ATENOLOL TAB 50 MG.2.ENALAPRIL TAB 5 MG 54,750.00          บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 54,750บาท บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 54,750บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/2/2563 90 วนั

145  ซ้ือAMLODIPINE TAB. 5 MG.  95,000.00  บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 95,000บาท บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 95,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/2/2563 90 วนั

146 ซ้ือEDXAZOSIN MESYLATE IR 4 mg.  5,400.00            บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 5,400บาท บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 5,400บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/2/2563 90 วนั

147 ซ้ือPREDNISOLONE TAB. 5 MG 7,000.00            บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 7,000บาท บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 7,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  05/02/2563 90 วนั

148 ซ้ือCO-AMOXICLAV TAB 1 GM  7,800.00            บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 7,80บาท บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 7,80บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/2/2563 90 วนั

149  ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 4 รายการ 18,450.00  บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 18,450บาท บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 18,450บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  05/02/2563 90 วนั

150 ซ้ือSALMETEROL 25mg+ FLUTICASONE 125 mcg I 47,080.00  บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 47,080บาท บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 47,080บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  05/02/2563 90 วนั

151 ซ้ือเบกิโลหติ (PRC) 5,460.00             สภากาชาดไทย 5,460 บาท  สภากาชาดไทย 5,460 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 7/1/2563 45 วนั

152 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ 14,880.00          บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 14,880บาท บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 14,880บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 7/1/2563 45 วนั

153 ซ้ือUrine Microalbumin 27,000.00          บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 27,000บาท บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 27,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 7/1/2563 45 วนั

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

155 ซ้ือ1.M53-Diluent2.M53LH-Lyse3.M53-Lyse LEO4.M53-Lyse LEO  33,290.00          บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 33,290 บาท บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 33,290 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 14/1/2563 45 วนั

156 ซ้ือHbA1C reagent  43,200.00           บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 43,200บาท  บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 43,200บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  14/01/2563 45 วนั
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157 ซ้ือน้ ายาตรวจอิเล็กโตรไลต์ 22,200.00          บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 22,200 บาท บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 22,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 14/1/2563 45 วนั

158  ซ้ือ1.Urine Strip 2 แถบ2.Urine Microalbumin 13,696.00          บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 13,696 บาท บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 13,696 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  17/01/2563 45 วนั

159  ซ้ือStrip ตรวจ DM(Advance) 12,125.00          บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด 12,12บาท บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด 12,12บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/1/2563 45 วนั

160  ซ้ือวสัดุทันตกรรม 8,550.00            บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 8,550 บาท บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 8,550 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/2/2563 60 วนั

161  จา้งบริการแลปทันตกรรม จ านวน 38 รายการ 41,835.00          บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 41,835บาท บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 41,835บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/2/2563 60 วนั

162  จา้งบริการจา้งท าฟันปลอม จ านวน 41 รายการ 35,940.00          บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 35,940บาท บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 35,940บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/2/2563 60 วนั

163 ซ้ือวสัดุทันตกรรม 10,877.62  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 10,877.62บาท บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 10,877.62บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  11/02/2563 60 วนั

164 ซ้ือNaCl 0.9% IRRIGATION ( 1000 ml ) 27,000.00          บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด 27,000บาท บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด 27,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/2/2563 90 วนั

165 ซ้ือ1.D-5-S INJ ( 1000 ML )2.NaCl 0.9% ( 100 ml )3.NaCl 0.9% ( 1000 ml ) 60,450.00          
 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 60,450 

บาท

 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 60,450

 บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/2/2563 90วนั

166 ซ้ือ1.BROMHEXINE TAB. B MG2.DOMPERIDONE TAB. 10 MG 7,400.00            บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 7,400บาท บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 7,400บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/2/2563 90 วนั

167 ซ้ือSIMETHICONE TAB. 80 MG 7,222.50            บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 7,222.50บาท บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 7,222.50บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/2/2563 90วนั

168  ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 3 รายการ 17,096.46  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด17,096.46บาท บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด17,096.46บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/2/2563 90 วนั

169 ซ้ือHERBหญ้าหนวดแมว 2 กรัม (ชาชง)  7,800.00            บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 7,800 บาท บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 7,800 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/2/2563 90วนั

170 ซ้ือANTAZOLINE+TETRAZOLINE EYE DROPS 10 ML 9,156.00  บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 9,156บาท บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 9,156บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 14/2/2563 90 วนั

171  ซ้ือORPHENADRINE CITRATE+PARACETAMOL TAB.B 8,400.00            บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 8,400บาท บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด 8,400บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  14/02/2563 90วนั

172 ซ้ือCALCIUM CARBONATE TAB 835 MG 23,750.00  บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากัด 23,750บาท บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากัด 23,750บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 14/2/2563 90 วนั

173 ซ้ือLITHIUM CARBONATE CAP 300 MG. 6,420.00             บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 6,420บาท  บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 6,420บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  14/02/2563 90วนั

174 ซ้ือCONJUGATED ESTROGEN TAB. 0.625 MG 6,375.00            บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ากัด  6,375บาท บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ากัด  6,375บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 14/2/2563 90 วนั

175  ซ้ือ1.DEXTROMETHORPHAN TAB. 15 MG2.HYDROXYZINE TAB. 10 MG 9,800.00            บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 9,800บาท บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 9,800บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  14/02/2563 90วนั

176 วสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,860.00          บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./10,860 บาท บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./10,860 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/3/2563 30

177 วสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเิฉพาะเจาะจง 15,720.00          พีพีเอส/15,720 บาท พีพีเอส/15,720 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/3/2563 30

178 วสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,000.00            หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล/9,000 บาท หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล/9,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/3/2563 30

179 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,000.00          ใบบญุเรดิโอคอมมูนิเคชั่น/16,000 บาท ใบบญุเรดิโอคอมมูนิเคชั่น/16,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/3/2563 10

180 ค่าจา้งเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,070.00            ร้านไอเดีย งานปา้ย/6,070 บาท ร้านไอเดีย งานปา้ย/6,070 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/3/2563 20

181 วสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,935.00            ร้านทรัพย์เพิ่มพูน/5,935 บาท ร้านทรัพย์เพิ่มพูน/5,935 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/3/2563 20

182 วสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,750.00            ร้าน พี วาย ช็อป/6,750 บาท ร้าน พี วาย ช็อป/6,750 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/3/2563 20

183 วสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,500.00          พีพีเอส/13,500 บาท พีพีเอส/13,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/3/2563 30

184 วสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,890.00            บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./7,890 บาท บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./7,890 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/3/2563 30

185 วสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,788.00            หจก.พีวายเฮ้าส์แวร์ซัพพลาย/6,788 บาท หจก.พีวายเฮ้าส์แวร์ซัพพลาย/6,788 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/3/2563 20

186 วสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,200.00            ตะวนัการค้า/7,200 บาท ตะวนัการค้า/7,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 16/3/2563 20

187 วสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,291.00            ร้าน พี วาย ช็อป/7,291 บาท ร้าน พี วาย ช็อป/7,291 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/3/2563 20

188 วสัดุก่อสร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 29,736.00          ศรีอรรถภณัฑ์/29,736 บาท ศรีอรรถภณัฑ์/29,736 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 20/3/2563 30
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189 วสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,199.00          ร้าน พี วาย ช็อป/10,199 บาท ร้าน พี วาย ช็อป/10,199 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 20/3/2563 20

190 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,000.00          ใบบญุเรดิโอคอมมูนิเคชั่น/13,000 บาท ใบบญุเรดิโอคอมมูนิเคชั่น/13,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 23/3/2563 20

191 วสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,490.00            ร้าน พี วาย ช็อป/7,490 บาท ร้าน พี วาย ช็อป/7,490 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 23/3/2563 20

192 วสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,000.00          บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./18,000 บาท บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./18,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 23/3/2563 30

193 วสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,385.00          ฉื่อหมงเฮง/18,385 บาท ฉื่อหมงเฮง/18,385 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 23/3/2563 20

194 วสัดุก่อสร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,380.00          หจก.ธนาทรัพย์ 2017/16,380 บาท หจก.ธนาทรัพย์ 2017/16,380 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 23/3/2563 30

195 วสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,235.00            ธนา ฟาร์ม/9,235 บาท ธนา ฟาร์ม/9,235 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 31/3/2563 45

196 วสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเิฉพาะเจาะจง 23,580.00          พีพีเอส/23,580 บาท พีพีเอส/23,580 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 31/3/2563 30

197 วสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,000.00            ร้าน พี วาย ช็อป/9,000 บาท ร้าน พี วาย ช็อป/9,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 31/3/2563 20

198 ซ้ือSealant จ านวน 15 ขวด 13,469.96          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 13,469.96บาท บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 13,469.96บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  28/08/2562 45 วนั

199 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 12 รายการ 180,461.00         องค์การเภสัชกรรม 180,461 บาท  องค์การเภสัชกรรม 180,461 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  12/02/2563 90 วนั

200 ซ้ือ1.Coagulation PT2.Trop T Quantitative  54,920.00          บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากัด 54,920บาท บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากัด 54,920บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/2/2563 45 วนั

201 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ 48,376.14  บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 48,376.14บาท บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 48,376.14บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  04/02/2563 45 วนั

202 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 39,955.00          บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด39,955 บาท บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด39,955 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/2/2563 45 วนั

203 ซ้ือ1.HbA1C reagent2.น้ ายาตรวจอิเล็กโตรไลต์ 65,400.00          บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 65,400 บาท บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 65,400 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  04/02/2563 45 วนั

204 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ  11,220.00          บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 11,220 บาท บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 11,220 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/2/2563 45 วนั

205 ซ้ือSealant จ านวน 15 ขวด 13,469.96          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 13,469.96บาท บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 13,469.96บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  28/08/2562 60 วนั

206 ซ้ือ1.INSULIN N INJ. 100 IU/ML (3ML)2.INSULIN M 70/30 INJ. 100 IU/ML (10ML) 38,030.00  บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 38,030 บาท บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 38,030 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/3/2563 90 วนั

207 ซ้ือCETIRIZINE TAB 10 MG  7,000.00  บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 7,000 บาท บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) 7,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/3/2563 90 วนั

208 ซ้ือGEMFIBROZIL TAB 600 MG 22,500.00  บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 22,500บาท บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 22,500บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/3/2563 90 วนั

209  ซ้ือCOLCHICINE TAB. 0.6 MG 6,500.00  บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากัด 6,500บาท บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากัด 6,500บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/3/2563 90 วนั

210 ซ้ือPARACETAMOL TAB. 500 MG  28,000.00   บริษัท มาซา แลบ จ ากัด 28,000 บาท  บริษัท มาซา แลบ จ ากัด 28,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/3/2563 90 วนั

211 ซ้ือMETHOTREXATE TAB 2.5 MG 11,000.00          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด จไีอเอส ฟาร์มา 11,000 บาท หา้งหุน้ส่วนจ ากัด จไีอเอส ฟาร์มา 11,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/3/2563 90 วนั

212 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 5 รายการ 8,764.00            บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 8,764 บาท บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 8,764 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/3/2563 90 วนั

213 ซ้ือVITAMIN B COMPLEX TAB.  24,000.00          บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 24,000 บาท บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 24,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด  05/03/2563 90 วนั

214 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 6 รายการ  90,398.22          องค์การเภสัชกรรม 90,398.22 บาท องค์การเภสัชกรรม 90,398.22 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/3/2563 90 วนั

215 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,293.00            หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วรัิช ออกซิเจน หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วรัิช ออกซิเจน เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 02-มี.ค.-20 30 วนั

216 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 49,400.00          ร้าน ณฐกร มาเก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาเก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 05-มี.ค.-20 30 วนั
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217 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,200.00            บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากัด บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 05-มี.ค.-20 30 วนั

218 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00            บริษัท แอมเบส พลัส จ ากัด บริษัท แอมเบส พลัส จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 05-มี.ค.-20 30 วนั

219 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,073.00            หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 04-มี.ค.-20 30 วนั

220 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,600.00            หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 05-มี.ค.-20 30 วนั

221 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00          บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 04-มี.ค.-20 30 วนั

222 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,900.00            หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 06-มี.ค.-20 30 วนั

223 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,490.00            บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 06-มี.ค.-20 30 วนั

224 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,300.00          บ.ไบโอคอททอน จ ากัด บ.ไบโอคอททอน จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 06-มี.ค.-20 30 วนั

225 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,330.00          บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 06-มี.ค.-20 30 วนั

226 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,850.00          ร้าน ณฐกร มาเก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาเก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 12-มี.ค.-20 30 วนั

227 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,400.00          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 12-มี.ค.-20 30 วนั

228 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 26,170.00          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 12-มี.ค.-20 30 วนั

229 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 12-มี.ค.-20 30 วนั

230 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,400.00            บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 19-มี.ค.-20 30 วนั

231 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,950.00          บ.ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บ.ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 19-มี.ค.-20 30 วนั

232 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,980.00          บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 27-มี.ค.-20 30 วนั

233 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จ ากัด บ.ไบโอคอททอน จ ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 27-มี.ค.-20 30 วนั

234 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,915.00          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 27-มี.ค.-20 30 วนั

235 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 40,755.71          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วรัิช ออกซิเจน หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วรัิช ออกซิเจน เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 30-มี.ค.-20 30 วนั



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

แบบ  สขร.1

ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

วนัที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ระยะเวลาจดัซ้ือ

จดัจา้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาผู้เสนอราคาและราคาที่เสนองานจดัซ้ือจดัจา้ง/วธิกีารจดัซ้ือจดัจา้งล าดับที่
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(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

วนัที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ระยะเวลาจดัซ้ือ

จดัจา้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาผู้เสนอราคาและราคาที่เสนองานจดัซ้ือจดัจา้ง/วธิกีารจดัซ้ือจดัจา้งล าดับที่


