
วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,250.00       บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากดั บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25-ม.ิย.-20 30

2 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 55,445.29       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วรัิช ออกซิเจน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วรัิช ออกซิเจน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 01-ม.ิย.-20 30

3 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,805.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 04-ม.ิย.-20 30

4 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 30,000.00       หจก.บ.ีเค.แพร่มาร์เกต็ต้ิง หจก.บ.ีเค.แพร่มาร์เกต็ต้ิง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 05-ม.ิย.-20 30

5 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,800.00        บ.ไบโอคอททอน จ ากดั บ.ไบโอคอททอน จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15-ม.ิย.-20 30

6 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00       บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15-ม.ิย.-20 30

7 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,200.00       ร้านยานภาเภสัช ร้านยานภาเภสัช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 16-ม.ิย.-20 30

8 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,490.00        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19-ม.ิย.-20 30

9 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,320.00        บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19-ม.ิย.-20 30

10 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,850.00       ร้านอนิเตอร์เมดโปร ซัพพลาย ร้านอนิเตอร์เมดโปร ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25-ม.ิย.-20 30

11 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 14 รายการ 129,651.80  องค์การเภสัชกรรม 129,651.80  องค์การเภสัชกรรม 129,651.80 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/5/2563 90 วนั

12  ซ้ือ1.KALIMATE 5 GM.2.METHOTREXATE TAB 2.5 MG 15,300.00  บริษัท มาสุ จ ากดั 15,300 บาท บริษัท มาสุ จ ากดั 15,300 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  12/05/2563 90 วนั

13 ซ้ือ1.METFORMIN TAB. 500 MG2.ORAL CONTRACEPTIVE 43,200.00  บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 43,200 บาท  บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 43,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/5/2563 90 วนั

14 ซ้ือGEMFIBROZIL TAB 600 MG 22,500.00  บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 22,500บาท  บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 22,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/5/2563 90 วนั

15 ซ้ือSIMVASTATIN TAB. 20 MG 22,500.00 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 22,500บาท บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 22,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  12/05/2563 90 วนั

16
ซ้ือ1.ADENOSINE 3 MG/ML 6X2ML2.SODIUM VALPROATE CHRONO TAB 

500 MG. 
16,942.38 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 16,942.38 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 16,942.38 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/5/2563 90 วนั

17  ซ้ือ1.ALCOHOL HAND GEL2.CO-TRIMOXAZOLE FORTE TAB 9,900.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 9,900บาท บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 9,900บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/5/2563 90 วนั

18 ซ้ือ1.D-5-1/2 S INJ (1000 ML.)2.NaCl 0.9% (100 ml ) 39,800.00
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 

39,800บาท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 

39,800บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  12/05/2563 90 วนั

19  ซ้ือSIMETHICONE TAB. 80 MG 7,222.50   บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,222.50บาท  บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,222.50บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  12/05/2563 90 วนั

20  ซ้ือDROTAVERINE HCL TAB 40 MG 8,500.00  บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 8,500บาท บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 8,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/5/2563 90 วนั

21 ซ้ือHERBหญ้าหนวดแมว2กรัม(ชาชง) 15,600.00 บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 15,600บาท บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 15,600บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  12/05/2563 90 วนั

22 ซ้ือ1.AMLODIPINE TAB.5 MG.2.CLORAZEPATE DIPOTASSIUM 5 MG (P4)  18,500.00   บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 18,500บาท  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 18,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/5/2563 90 วนั

23  ซ้ือน้ ายาตรวจอเิล็กโตรโลต์ 22,200.00  บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 22,200บาท บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 22,200บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 3/4/2563 45 วนั

24 ซ้ือCoagulation PT  24,960.00  บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 24,960บาท บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 24,960บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/04/2563 45 วนั

25  ซ้ือ1.Glucose2.Cr(enz)3.SGPT 18,263.44  บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั 18,263.44บาท บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั 18,263.44บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  03/04/2563 45 วนั

26  ซ้ือเบิกโลหิต 6,720.00 สภากาชาดไทย 6,720บาท สภากาชาดไทย 6,720บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/5/2563 45 วนั

แบบ  สขร.1

ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

วนัที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ระยะเวลาจดัซ้ือ

จดัจา้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาผู้เสนอราคาและราคาที่เสนองานจดัซ้ือจดัจา้ง/วธิกีารจดัซ้ือจดัจา้งล าดับที่



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

แบบ  สขร.1

ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

วนัที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ระยะเวลาจดัซ้ือ

จดัจา้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาผู้เสนอราคาและราคาที่เสนองานจดัซ้ือจดัจา้ง/วธิกีารจดัซ้ือจดัจา้งล าดับที่

27 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 9 รายการ 72,638.38 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั 72,638.38บาท บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั 72,638.38บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/5/2563 45 วนั

28  ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 46,950.00 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั 46,950บาท บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั 46,950บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/5/2563 45 วนั

29 ซ้ือTrop T Quantitative 29,960.00 บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 29,960บาท บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 29,960บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/5/2563 45 วนั

30 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ  6,788.00  บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 6,788บาท บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 6,788บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/5/2563 45 วนั

31 ซ้ือน้ ายาตรวจอเิล็กไตรไลต์ 33,300.00  บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 33,300 บาท บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 33,300 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/5/2563 45 วนั

32 ซ้ือ1.GLIPIZIDE TAB 5 MG.2.HYDRALAZINE HCl TAB 25 MG 35,800.00  บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 35,800บาท  บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 35,800บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 27/5/2563 90 วนั

33
ซ้ือ1.SALMETEROL 25mg+ FLUTICASONE 125 mcg I2.VITAMIN D3 tab 

0.25mcg (Alfacalcidol) 
55,050.00  บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 55,050บาท บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 55,050บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 27/5/2563 90 วนั

34  ซ้ือCO-AMOXICLAV TAB 1 GM  7,800.00  บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,800บาท  บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,800บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 27/5/2563 90 วนั

35 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 5 รายการ  30,150.00  บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 30,150บาท บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 30,150บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  27/05/2563 90 วนั

36  ซ้ือ1.CEFTRIAXONE INJ. 1GM2.DEXAMETHASONE INJ. 4 MG/ML (1ML) 30,700.00
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 30,700

บาท

บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 

30,700บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 27/5/2563 90 วนั

37
ซ้ือ1.ENEMA 100 ML2.FERROUUS FUMARATE TAB 200 

MG.3.PARACETAMOL DROPS. 60 MG/0.6 ML.(15ML) 
10,920.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 10,920บาท บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 10,920บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 27/5/2563 90 วนั

38 ซ้ือ1.LORAZEPAM TAB 0.5 MG (P4)2.LORAZEPAM TAB 1 MG (P4)  18,700.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 18,700บาท บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 18,700บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 27/5/2563 90 วนั

39 ซ้ือASPIRN EC TAB. 81 MG 24,600.00  บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 24,600บาท
บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 24,600

บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 27/5/2563 90 วนั

40 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 3 รายการ 24,800.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 24,800บาท บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 24,800บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 27/5/2563 90 วนั

41  ซ้ือCEFTRIAXONE INJ. 1 GM  23,000.00 บริษัท เครส ฟาร์มา จ ากดั 23,000บาท บริษัท เครส ฟาร์มา จ ากดั 23,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  27/05/2563 90 วนั

42 ซ้ือ1.D-10-S INJ (1000 ML.)2.D-S-W INJ (500 ML) 11,600.00
 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 

11,600บาท

 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 

11,600บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 27/5/2563 90 วนั

43
ซ้ือMETRONIDAZOLE INJ. 500MG./100ML2.SODIUM VALPROATE TAB. 

200MG.
17,700.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี 17,700บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี 17,700บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  27/05/2563 90 วนั

44 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,600.00        ตะวนัการค้า/6,600 บาท ตะวนัการค้า/6,600 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/6/2563 20

45 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,728.00       ศรีอรรถภัณฑ์/18,728 บาท ศรีอรรถภัณฑ์/18,728 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/6/2563 30

46 ครุภัณฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,000.00       ร้าน พี.วาย.ช็อป/17,000 บาท ร้าน พี.วาย.ช็อป/17,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/6/2563 10

47 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,796.00       บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./11,796 บาท บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./11,796 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/6/2563 45

48 ค่าวสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 37,500.00       บ.เมดิกาแพ็คกิง้ จก./37,500 บาท บ.เมดิกาแพ็คกิง้ จก./37,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/6/2563 30

49 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,020.00        หลังคาเหล็ก ว ีเจ/6,020 บาท หลังคาเหล็ก ว ีเจ/6,020 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/6/2563 20



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

แบบ  สขร.1

ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

วนัที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาผู้เสนอราคาและราคาที่เสนองานจดัซ้ือจดัจา้ง/วธิกีารจดัซ้ือจดัจา้งล าดับที่

50 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,742.00       บ้วนเส็งเฮง/17,742 บาท บ้วนเส็งเฮง/17,742 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/6/2563 45

51 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00        หจก. อสิรัตน์ เมดิคอล/6,000 บาท หจก. อสิรัตน์ เมดิคอล/6,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 16/6/2563 30

52 ครุภัณฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,600.00       บ.พรหมนิมิต คอมเพล็กซ์ จก./19,600 บาท บ.พรหมนิมิต คอมเพล็กซ์ จก./19,600 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 16/6/2563 20

53 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,605.00        บ้วนเส็งเฮง/6,605 บาท บ้วนเส็งเฮง/6,605 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 18/6/2563 10

54 ค่าซ่อมครุภัณฑ์อืน่ ๆ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 99,510.00       บ.โฟกสั เทค จก./99,510 บาท บ.โฟกสั เทค จก./99,510 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 18/6/2563 20

55 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,863.00        หจก.โรงพิมพ์เจริญอกัษร/7,863 บาท หจก.โรงพิมพ์เจริญอกัษร/7,863 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 18/6/2563 20

56 ครุภัณฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,600.00        หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/6,600 บาท หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/6,600 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 22/6/2563 10

57 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,725.00       ฉื่อหมงเฮง/17,725 บาท ฉื่อหมงเฮง/17,725 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 22/6/2563 20

58 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,414.00        ร้านทรัพยเ์พิ่มพูน/8,414 บาท ร้านทรัพยเ์พิ่มพูน/8,414 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 22/6/2563 20

59 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 28,170.00       หจก.ธนาทรัพย ์2017 /28,170 บาท หจก.ธนาทรัพย ์2017 /28,170 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 22/6/2563 45

60 ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 61,835.00       บ.พี.เค.ซัพพลาย 2002 จก./61,835 บาท บ.พี.เค.ซัพพลาย 2002 จก./61,835 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 26/6/2563 45

61 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 38,400.00       บ.พี.เค.ซัพพลาย 2002 จก./38,400 บาท บ.พี.เค.ซัพพลาย 2002 จก./38,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 26/6/2563 45

62 ค่าวสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,280.00       พีพีเอส/23,280 บาท พีพีเอส/23,280 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 30/6/2563 45

63 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,685.00       หจก.ธนาทรัพย ์2017 /11,685 บาท หจก.ธนาทรัพย ์2017 /11,685 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 30/6/2563 45

64 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 34,500.00       หจก.ศิวกร อลูกลาส/34,500 บาท หจก.ศิวกร อลูกลาส/34,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 30/6/2563 20

65 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 227,910.00     ร้านโฟมเน็ต/227,910 บาท ร้านโฟมเน็ต/227,910 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/6/2563 45

66 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,034.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 01-ก.ค.-20 30

67 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,675.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 01-ก.ค.-20 30

68 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,320.00        บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 01-ก.ค.-20 30

69 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,000.00        บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 01-ก.ค.-20 30

70 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,600.00        บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 01-ก.ค.-20 30

71 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,700.00       บ.ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากดั บ.ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 01-ก.ค.-20 30

72 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,441.00       บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 01-ก.ค.-20 30

73 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,375.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 01-ก.ค.-20 30

74 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,900.00       ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 01-ก.ค.-20 30

75 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,080.00       บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 07-ก.ค.-20 30

76 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,089.20        บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากดั บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 09-ก.ค.-20 30

77 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,200.00        บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 09-ก.ค.-20 30

78 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,136.00        บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 29-ก.ค.-20 30

79 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00       บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 29-ก.ค.-20 30

80 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 32,920.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 29-ก.ค.-20 30

81 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 55,200.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 29-ก.ค.-20 30

82 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,800.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 30-ก.ค.-20 30

83 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,500.00        บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากดั บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 30-ก.ค.-20 30
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84 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,900.00        นางมยรีุ ศรีค าตัน/9,900 บาท นางมยรีุ ศรีค าตัน/9,900 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/7/2563 20

85 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 28,000.00       นายประกร ภิยะวฒัน์/28,000 บาท นายประกร ภิยะวฒัน์/28,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/7/2563 20

86 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 27,150.00       ร้าน พี.วาย.ช็อป/27,150 บาท ร้าน พี.วาย.ช็อป/27,150 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/7/2563 20

87 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,000.00        ตะวนัการค้า/9,000 บาท ตะวนัการค้า/9,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/7/2563 20

88 ค่าครุภัณฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,940.00        หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/7,940 บาท หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/7,940 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/7/2563 20

89 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,780.00       นายเงิน โสดน่าน /12,780 บาท นายเงิน โสดน่าน /12,780 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/7/2563 20

90 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,970.00        ฉื่อหมงเฮง/7,970 บาท ฉื่อหมงเฮง/7,970 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/7/2563 20

91 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,688.00        หจก.โรงพิมพ์เจริญอกัษร/5,688 บาท หจก.โรงพิมพ์เจริญอกัษร/5,688 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/7/2563 20

92 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 35,000.00       หจก.เอม็อ.ีลานนา เซอร์วสิ/35,000 บาท หจก.เอม็อ.ีลานนา เซอร์วสิ/35,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/7/2563 20

93 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,140.00       ร้าน พี.วาย.ช็อป/19,140 บาท ร้าน พี.วาย.ช็อป/19,140 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 21/7/2563 20

94 ค่าซ่อมยานพาหนะ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,517.40       
บ.โตโยต้าพะเยา (1994)ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก./

12,517.40 บาท

บ.โตโยต้าพะเยา (1994)ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก./

12,517.40 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 29/7/2563 10

95 ค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,785.60       บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก./10,785.60 บาท บ.เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จก./10,785.60 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 31/7/2563 20

96 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 5 รายการ 37,200.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 37,200 บาท บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 37,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  08/06/2563 90 วนั

97 ซ้ือ1.SODIUM VALPROATE CHRONO TAB 500 MG.2.VASELINE 30 GM  11,438.30 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 11,438.30 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 11,438.30 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/6/2563 90 วนั

98 ซ้ือSPIRONOLACTONE TAB. 25 MG 8,000.00  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 8,000บาท  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 8,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/6/2563 90 วนั

99
 ซ้ือ1.dT VAC FOR ADULTS AND ADOLESCENTS2.METHOTREXATE TAB 

2.5 MG
26,000.00  บริษัท มาสุ จ ากดั 26,000บาท  บริษัท มาสุ จ ากดั 26,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/6/2563 90 วนั

100 ซ้ือSERTRALINE TAB. 50 MG  21,000.00  บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 21,000บาท บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 21,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  08/06/2563 90 วนั

101  ซ้ือ1.AMLODIPINE TAB. 5 MG.2.ALLOPURINOL TAB. 100 MG  54,100.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 54,100บาท บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 54,100บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  08/06/2563 90 วนั

102 ซ้ือSIMVASTATIN TAB. 20 MG 22,500.00  บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 22,500บาท บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 22,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  08/06/2563 90 วนั

103  ซ้ือBUDESONIDE MDI 200 mcg/dose (200doses) 14,124.00  บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  08/06/2563 90 วนั

104  ซ้ือ1.CALCIUM CARBONATE TAB 835 MG2.ORAL CONTRACEPTIV 24,500.00  บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากดั 24,500บาท บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากดั 24,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  08/06/2563 90 วนั

105 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 12 รายการ  128,700.00  องค์การเภสัชกรรม 128,700บาท องค์การเภสัชกรรม 128,700บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  08/06/2563 90 วนั

106 ซ้ือ1.CO-TRIMOXAZOLE SUSP. (60 ML.)2.DIMENHYDRINATE TAB. 50 MG 5,300.00  บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 5,300บาท บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 5,300บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  08/06/2563 90 วนั
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107  ซ้ือ1.PREDNISOLONE TAB.5 MG2.VITAMIN B COMPLEX TAB. 27,500.00 บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 27,500บาท บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 27,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/6/2563 90 วนั

108
ซ้ือ1.NALOXONE INJ. 0.4 MG/ML 1 ML2.NORETHISTERONE TAB. 5 

MG3.TRANEXAMINE INJ.250 MG/5ML.
6,105.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี 6,105บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี 6,105บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/7/2563 90 วนั

109 ซ้ือ1.METHIMAZOILE TAB. 5 MG2.WARFARIN TABLET 2 MG 16,100.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 16,100บาท บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 16,100บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/7/2563 90 วนั

110 ซ้ือENALAPRIL TAB 5 MG 50,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/7/2563 90 วนั

111  ซ้ือNaCl 0.9% IRRIGATION (1000 ml) 27,000.00  บริษัท วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,000บาท บริษัท วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  02/07/2563 90 วนั

112
ซ้ือ1.ALLOPURINOL TAB. 100 MG2.AMLODIPINE TAB. 5 

MG.3.CHLORHEXIDINE SCRUB 4%w/v 5000 ml (Gallo
24,136.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 24,136บาท บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 24,136บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  02/07/2563 90 วนั

113 ซ้ือPOTASSIUM CHLORIDE Syrup 500 mg/5ml 7,150.00 บริษัท พรีเมด ฟาร์มาพลัส จ ากดั 7,150บาท บริษัท พรีเมด ฟาร์มาพลัส จ ากดั 7,150บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  02/07/2563 90 วนั

114  ซ้ือ1.ENALAPRIL TAB 20 MG2.METFORMIL TAB. 500 MG 52,200.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 52,200บาท บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 52,200บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/7/2563 90 วนั

115 ซ้ือNaCl 0.9% IRRIGATION (1000 ml) 27,000.00  บริษัท วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,000บาท  บริษัท วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/7/2563 90 วนั

116 ซ้ือENALAPRIL TAB 5 MG 50,000.00  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 50,000บาท บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 50,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/7/2563 90 วนั

117  ซ้ือSIMVASTATIN TAB. 20 MG 22,500.00 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 22,500บาท บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 22,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  02/07/2563 90 วนั

118  ซ้ือ1.METHIMAZOILE TAB. 5 MG2.WARFARIN TABLET 2 MG  16,100.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 16,100บาท บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 16,100บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  02/07/2563 90 วนั

119 ซ้ือ1.NAPROXEN TAB 250 MG.2.สูตร DIMETAP Syrup (5/2 mg/5 ml) 8,400.00 บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 8,400บาท บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 8,400บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/7/2563 90 วนั

120
ซ้ือ1.NALOXONE INJ. 0.4 MG/ML 1 ML2.NORETHISTERONE TAB. 5 

MG3.TRANEXAMINE INJ.250 MG/5ML.
6,105.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี 6,105บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี 6,105บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/7/2563 90 วนั

121 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 10 รายการ  62,318.20  องค์การเภสัชกรรม 62,318.20  องค์การเภสัชกรรม 62,318.20 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/7/2563 90 วนั

122
ซ้ือ1.MEFENNAMIC ACID CAP. 250 MG2.TRANEXAMIC ACID CAP 250 

MG3.ORPHENADRINE CITRATE+PARACETAMOL TAB.B
12,400.00  บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 12,400บาท บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 12,400บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/7/2563 90 วนั

123  ซ้ือSIMVASTATIN TAB. 20 MG 67,500.00  บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 67,500บาท บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 67,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  10/07/2563 90 วนั

124 ซ้ือPOLY-OPH EYE DROPS (5 ml) 5,640.00  บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 5,640บาท บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 5,640บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  10/07/2563 90 วนั
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125 ซ้ือCO-AMOXICLAV TAB 1 GM  7,800.00  บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,800บาท บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,800บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/7/2563 90 วนั

126  ซ้ือ1.ACICLOVIR TAB 400 MG2.TRAMADOL CAP. 50 MG 10,330.00  บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 10,330บาท บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 10,330บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/7/2563 90 วนั

127
 ซ้ือ1.CALCIUM CARBONATE TAB 835 MG2.GLIPIZIDE TAB 5 

MG.3.OFLOXACIN TAB 200 MG.
39,200.00 บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากดั 39,200บาท บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากดั 39,200บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/7/2563 90 วนั

128 ซ้ือDOPROCT SUPPO. 5,500.00  บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 5,500บาท  บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 5,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  10/07/2563 90 วนั

129 ซ้ือAMLODIPINE TAB. 5 MG.  92,000.00  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 92,00บาท บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 92,00บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/7/2563 90 วนั

130 ซ้ือ1.NaCl 0.9% ( 100 ml )2.NaCl 0.9% ( 1000 ml ) 56,900.00
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 

56,900บาท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 

56,900บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  10/07/2563 90 วนั

131
ซ้ือ1.INSULIN M 70/30 INJ. 100 IU/ML ( 10 ML )2.INSULIN M 70/30 INJ. 

100 IU/ML ( 3 ML. )
76,840.00   บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 76,840บาท  บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 76,840บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/7/2563 90 วนั

132 ซ้ือ1.ATENOLOL TAB 50 MG.2.ENALAPRIL TAB 5 MG 54,750.00  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 54,750บาท
 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 54,750

บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/7/2563 90 วนั

133  ซ้ือ1.ENALAPRIL TAB 5 MG  50,000.00  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีไอเอส ฟาร์มา 50,000บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จีไอเอส ฟาร์มา 50,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  10/07/2563 90 วนั
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