
แบบ สขร.1

วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง) ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคัดเลอืก ราคา

1 คา่ครภุณัฑ ์ตํากวา่เกณฑ์ 4,800.00   เฉพาะเจาะจงนางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง(สํารองจ่าย 4,800.00   นางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง(สํารองจ่าย 4,800.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 07/01 1 ก.ค. 64
2 วสัดเุชอืเพลงิและหล่อลนื 22,300.00 เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรนาดว้ง 22,300.00 สหกรณ์การเกษตรนาดว้ง 22,300.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 1/20 1 ก.ค. 64
3 วสัดกุารแพทยท์วัไป 20,900.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท อมตะ อนิเตอรเ์นชนัแนล กรุ๊ป20,900.00 บรษัิท อมตะ อนิเตอรเ์นชนัแนล กรุ๊ป20,900.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข2021000068 1 ก.ค. 64
4 ยา 4,200.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท พรอส ฟารม์า จํากดั 4,200.00   บรษัิท พรอส ฟารม์า จํากดั 4,200.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข2021061973 1 ก.ค. 64
5 วสัดกุารแพทยท์วัไป 1,600.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท เอฟ.ซ.ีพ.ี จํากดั 1,600.00   บรษัิท เอฟ.ซ.ีพ.ี จํากดั 1,600.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข3210600838 1 ก.ค. 64

6
คา่จา้งเหมาบํารงุรักษา
ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ละ
การแพทย(์เครอืงตรวจพเิศษ)

5,500.00   
เฉพาะเจาะจงบรษัิท อนิทเิกรทเต็ด เมดคิอล เซอรว์สิ5,500.00   บรษัิท อนิทเิกรทเต็ด เมดคิอล เซอรว์สิ5,500.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข

3-6406/023 1 ก.ค. 64
7 วสัดกุารแพทยท์วัไป 46,352.40 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั46,352.40 บรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั46,352.40 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข5334192513 1 ก.ค. 64
8 วสัดกุารแพทยท์วัไป 11,200.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ไซเอนด ์เมด จํากดั 11,200.00 บรษัิท ไซเอนด ์เมด จํากดั 11,200.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข64/065325 1 ก.ค. 64
9 ยา 7,800.00   เฉพาะเจาะจงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 7,800.00   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 7,800.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข64/11194 1 ก.ค. 64
10 วสัดกุารแพทยท์วัไป 6,000.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท โกร๊ธ ซพัพลาย เมดคิอล จํากดั6,000.00   บรษัิท โกร๊ธ ซพัพลาย เมดคิอล จํากดั6,000.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6402950 1 ก.ค. 64
11 วสัดกุารแพทยท์วัไป 1,500.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท อมัรนิทร ์เอดคิอล จํากดั 1,500.00   บรษัิท อมัรนิทร ์เอดคิอล จํากดั 1,500.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6406/039 1 ก.ค. 64
12 วสัดกุารแพทยท์วัไป 12,300.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท อมัรนิทร ์เอดคิอล จํากดั 12,300.00 บรษัิท อมัรนิทร ์เอดคิอล จํากดั 12,300.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6406/042 1 ก.ค. 64
13 วสัดกุารแพทยท์วัไป 3,435.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ไอแคร ์เมดคัิล จํากดั 3,435.00   บรษัิท ไอแคร ์เมดคัิล จํากดั 3,435.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข64-06/652 1 ก.ค. 64
14 วสัดกุารแพทยท์วัไป 8,988.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท โอเร็กซ ์เทรดดงิ จํากดั 8,988.00   บรษัิท โอเร็กซ ์เทรดดงิ จํากดั 8,988.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข640604921 1 ก.ค. 64
15 วสัดกุารแพทยท์วัไป 3,750.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ไทยกอ๊ส จํากดั 3,750.00   บรษัิท ไทยกอ๊ส จํากดั 3,750.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6422598 1 ก.ค. 64
16 ยา 9,880.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ภญิโญฟารม์าซ ีจํากดั 9,880.00   บรษัิท ภญิโญฟารม์าซ ีจํากดั 9,880.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6422640 1 ก.ค. 64
17 วสัดกุารแพทยท์วัไป 5,600.00   เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัวอีาร ์ซพัพอรต์ 5,600.00   หา้งหุน้สว่นจํากดัวอีาร ์ซพัพอรต์ 5,600.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 644036 1 ก.ค. 64
18 วสัดกุารแพทยท์วัไป 4,770.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท โพส เฮท แคร ์จํากดั 4,770.00   บรษัิท โพส เฮท แคร ์จํากดั 4,770.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 72974 1 ก.ค. 64
19 ยา 7,950.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท สหแพทยเ์ภสชั จํากดั 7,950.00   บรษัิท สหแพทยเ์ภสชั จํากดั 7,950.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข9110303588 1 ก.ค. 64
20 วสัดงุานบา้นงานครัว 10,840.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท คูบ่ญุซปุเปอรเ์ซ็นเตอร ์จํากดั10,840.00 บรษัิท คูบ่ญุซปุเปอรเ์ซ็นเตอร ์จํากดั10,840.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 193/31 5 ก.ค. 64
21 วสัดสํุานักงาน 1,040.00   เฉพาะเจาะจงรา้นธ.พลาสตกิ 1,040.00   รา้นธ.พลาสตกิ 1,040.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 6/16 5 ก.ค. 64
20 วสัดกุารแพทยท์วัไป 50,000.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ชยัศริ ิเวชภณัฑ ์จํากดั 50,000.00 บรษัิท ชยัศริ ิเวชภณัฑ ์จํากดั 50,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข21-3580 7 ก.ค. 64
21 คา่ซอ่มแซมครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่100.00      เฉพาะเจาะจงนางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง(สํารองจ่าย 100.00      นางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง(สํารองจ่าย 100.00      เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 3/5 7 ก.ค. 64
22 วสัดกุารแพทยท์วัไป 9,800.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ไซเอนด ์เมด จํากดั 9,800.00   บรษัิท ไซเอนด ์เมด จํากดั 9,800.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข64/065598 7 ก.ค. 64
23 วสัดกุารแพทยท์วัไป 19,500.00 เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัเดอะวนั เมดคิอล 19,500.00 หา้งหุน้สว่นจํากดัเดอะวนั เมดคิอล 19,500.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข64/0706 7 ก.ค. 64
24 ครภุณัฑง์านบา้นงานครัว-Interface55,555.00 เฉพาะเจาะจงหา้ง พพี ีเซ็นเตอร ์กรุ๊ป 55,555.00 หา้ง พพี ีเซ็นเตอร ์กรุ๊ป 55,555.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข64/1-14 7 ก.ค. 64
25 วสัดกุารแพทยท์วัไป 6,000.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท โกร๊ท ซพัพลาย เมดคิอล จํากดั6,000.00   บรษัิท โกร๊ท ซพัพลาย เมดคิอล จํากดั6,000.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6403177 7 ก.ค. 64
26 วสัดกุารแพทยท์วัไป 35,000.00 เฉพาะเจาะจงหา้งหุน่สว่นจํากดัเซยีงไฮทั้นตภณัฑ์35,000.00 หา้งหุน่สว่นจํากดัเซยีงไฮทั้นตภณัฑ์35,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6407/00090 7 ก.ค. 64
27 วสัดกุารแพทยท์วัไป 3,750.00   เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัเอ็น.อ.ีเมดคิอล 3,750.00   หา้งหุน้สว่นจํากดัเอ็น.อ.ีเมดคิอล 3,750.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข641269 7 ก.ค. 64
28 วสัดกุารแพทยท์วัไป 4,340.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท โพส เฮท แคร ์จํากดั 4,340.00   บรษัิท โพส เฮท แคร ์จํากดั 4,340.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 73503 7 ก.ค. 64
29 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 1,826.00   เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัสามเพชรการชา่ง 1,826.00   หา้งหุน้สว่นจํากดัสามเพชรการชา่ง 1,826.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข0000630 8 ก.ค. 64
30 วสัดกุอ่สรา้ง 14,020.00 เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัสามเพชรการชา่ง 14,020.00 หา้งหุน้สว่นจํากดัสามเพชรการชา่ง 14,020.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข0000631 8 ก.ค. 64
31 วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 45,950.00 เฉพาะเจาะจงเอส.พ.ีเคมคีอลลย ์แอนด ์เซอรว์สิ 45,950.00 เอส.พ.ีเคมคีอลลย ์แอนด ์เซอรว์สิ 45,950.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 01/25 8 ก.ค. 64
32 วสัดสํุานักงาน 7,400.00   เฉพาะเจาะจงรา้นเทคนคิ โอ.เอ 7,400.00   รา้นเทคนคิ โอ.เอ 7,400.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข062/3080 8 ก.ค. 64
33 วสัดงุานบา้นงานครัว 14,547.00 เฉพาะเจาะจงรา้นพอใจ 14,547.00 รา้นพอใจ 14,547.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข1/38-39 8 ก.ค. 64
34 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 1,656.00   เฉพาะเจาะจงรา้นเอ็ม.ซ.ีการไฟฟ้า 1,656.00   รา้นเอ็ม.ซ.ีการไฟฟ้า 1,656.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 128/28 8 ก.ค. 64
35 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,030.00   เฉพาะเจาะจงรา้นเอ็ม.ซ.ีการไฟฟ้า 5,030.00   รา้นเอ็ม.ซ.ีการไฟฟ้า 5,030.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 128/30 8 ก.ค. 64
36 วสัดกุอ่สรา้ง 4,145.00   เฉพาะเจาะจงรา้นเอ็ม.ซ.ีการไฟฟ้า 4,145.00   รา้นเอ็ม.ซ.ีการไฟฟ้า 4,145.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 128/40 8 ก.ค. 64
37 วสัดกุอ่สรา้ง 140.00      เฉพาะเจาะจงนางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง(สํารองจ่าย 140.00      นางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง(สํารองจ่าย 140.00      เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 2/34 8 ก.ค. 64
38 ครภุณัฑง์านบา้นงานครัว-Interface50,290.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท สง่เสรมิ อนิเตอรค์ลู สเตนเลส50,290.00 บรษัิท สง่เสรมิ อนิเตอรค์ลู สเตนเลส50,290.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข21070077 8 ก.ค. 64
39 วสัดกุอ่สรา้ง 1,160.00   เฉพาะเจาะจงส.เจรญิวสัดกุอ่สรา้ง 1,160.00   ส.เจรญิวสัดกุอ่สรา้ง 1,160.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 03/36 9 ก.ค. 64
40 คา่ซอ่มแซมครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่200.00      เฉพาะเจาะจงนางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง(สํารองจ่าย 200.00      นางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง(สํารองจ่าย 200.00      เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 2/7 9 ก.ค. 64
41 คา่จา้งเหมาบํารงุรักษาเครอืงปรับอากาศ1,300.00   เฉพาะเจาะจงนางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง(สํารองจ่าย 1,300.00   นางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง(สํารองจ่าย 1,300.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข459/2564 9 ก.ค. 64
41 ยา 22,320.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 22,320.00 บรษัิท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 22,320.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข08070728 12 ก.ค. 64
42 วสัดบุรโิภค 15,785.00 เฉพาะเจาะจงรา้นลําภู 15,785.00 รา้นลําภู 15,785.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข1/64-28 12 ก.ค. 64
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สรปุผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืน กรกฎาคม 2564  
โรงพยาบาลนาดว้ง

ลําดับที รายการจัดซอืจัดจา้ง วธิกีารซอืหรอืจา้ง
ผูเ้สนอราคาและราคาทเีสนอ ผูไ้ดรั้บการคัดเลอืกและราคา

เหตผุลทคีัดเลอืกโดยสรปุ

เลขทขีอง
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซอืหรอืจา้ง



43 วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 11,823.50 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 11,823.50 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 11,823.50 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข1167740347 12 ก.ค. 64
43 ยา 7,600.00   เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัอารเ์อ็กซ์ 7,600.00   หา้งหุน้สว่นจํากดัอารเ์อ็กซ์ 7,600.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข21-25713 12 ก.ค. 64
44 ยา 42,000.00 เฉพาะเจาะจงองคก์ารเภสชักรรม 42,000.00 องคก์ารเภสชักรรม 42,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข3010037798 12 ก.ค. 64
45 วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 60,000.00 เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัชวีภาพ แลบอราทอรี60,000.00 หา้งหุน้สว่นจํากดัชวีภาพ แลบอราทอรี60,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข3723/0764 12 ก.ค. 64
45 ยา 1,658.93   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั1,658.93   บรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั1,658.93   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข5334307574 12 ก.ค. 64
46 ยา 5,300.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ฟีฮาเล็บ จํากดั 5,300.00   บรษัิท ฟีฮาเล็บ จํากดั 5,300.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6407-0027 12 ก.ค. 64
47 วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 4,575.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท แล็บมาสเตอร ์แอด๊วานซ ์จํากดั4,575.00   บรษัิท แล็บมาสเตอร ์แอด๊วานซ ์จํากดั4,575.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6407-0565 12 ก.ค. 64
47 ยา 4,128.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอลอนิดสีตร4ี,128.00   บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอลอนิดสีตร4ี,128.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข641067042 12 ก.ค. 64
48 วสัดคุอมพวิเตอร ์ 1,350.00   เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัเจ.เอ็น.เอ็น.คอมพวิเตอร์1,350.00   หา้งหุน้สว่นจํากดัเจ.เอ็น.เอ็น.คอมพวิเตอร์1,350.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 8/39 12 ก.ค. 64
49 ยา 5,300.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท สหแพทยเ์ภสชั จํากดั 5,300.00   บรษัิท สหแพทยเ์ภสชั จํากดั 5,300.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข9110301852 12 ก.ค. 64
50 คา่จา้งเหมาซกัรดี 4,500.00   เฉพาะเจาะจงนางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง(สํารองจ่าย 4,500.00   นางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง(สํารองจ่าย 4,500.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 1/3 13 ก.ค. 64
51 วสัดสํุานักงาน 700.00      เฉพาะเจาะจงรา้นออดงานศลิป์ 700.00      รา้นออดงานศลิป์ 700.00      เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 109/12 13 ก.ค. 64
52 คา่จา้งเหมาบรกิาร อนื(สนับสนุน 5,500.00   เฉพาะเจาะจงนางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง(สํารองจ่าย 5,500.00   นางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง(สํารองจ่าย 5,500.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข467/2564 13 ก.ค. 64
52 วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 15,800.00 เฉพาะเจาะจงทรปิเปิล เอ็ม 15,800.00 ทรปิเปิล เอ็ม 15,800.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 64/28 13 ก.ค. 64
53 วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 33,030.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท เอส.เค.เอ็น. ซพัพลาย จํากดั33,030.00 บรษัิท เอส.เค.เอ็น. ซพัพลาย จํากดั33,030.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6407040 13 ก.ค. 64
53 คา่ซอ่มแซมครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่100.00      เฉพาะเจาะจงนางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง(สํารองจ่าย 100.00      นางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง(สํารองจ่าย 100.00      เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 2/8 14 ก.ค. 64
54 คา่จา้งเหมากําจัดขยะตดิเชอื 11,556.00 เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัส.เรอืงโรจน ์สระบรุ1ี1,556.00 หา้งหุน้สว่นจํากดัส.เรอืงโรจน ์สระบรุ1ี1,556.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข999/070764 14 ก.ค. 64
55 วสัดกุารแพทยท์วัไป 36,700.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิทแซนด ์อนิฟินติ ีจํากดั 36,700.00 บรษัิทแซนด ์อนิฟินติ ีจํากดั 36,700.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข21-07-080 15 ก.ค. 64
56 วสัดกุารแพทยท์วัไป 39,400.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิทแซนด ์อนิฟินติ ีจํากดั 39,400.00 บรษัิทแซนด ์อนิฟินติ ีจํากดั 39,400.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข21-07-214 15 ก.ค. 64
57 วสัดกุารแพทยท์วัไป 25,000.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ชยัศริ ิเวชภณัฑ ์จํากดั 25,000.00 บรษัิท ชยัศริ ิเวชภณัฑ ์จํากดั 25,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข21-3073 15 ก.ค. 64
58 วสัดกุารแพทยท์วัไป 6,505.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั6,505.00   บรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั6,505.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข5334383233 15 ก.ค. 64
59 วสัดกุารแพทยท์วัไป 20,330.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั20,330.00 บรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั20,330.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข5334383234 15 ก.ค. 64
60 วสัดกุารแพทยท์วัไป 31,500.00 เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นนอรท์อสี เมดคิอล ซพัพลาย31,500.00 หา้งหุน้สว่นนอรท์อสี เมดคิอล ซพัพลาย31,500.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 537732 15 ก.ค. 64
61 วสัดกุารแพทยท์วัไป 54,000.00 เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัคลนีซายส ์ 54,000.00 หา้งหุน้สว่นจํากดัคลนีซายส ์ 54,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข64/07-383 15 ก.ค. 64
62 วสัดกุารแพทยท์วัไป 72,000.00 เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัคลนีซายส ์ 72,000.00 หา้งหุน้สว่นจํากดัคลนีซายส ์ 72,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข64/07-384 15 ก.ค. 64
63 วสัดกุารแพทยท์วัไป 20,544.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท โอเร็กซ ์เทรดดงิ จํากดั 20,544.00 บรษัิท โอเร็กซ ์เทรดดงิ จํากดั 20,544.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข640702039 15 ก.ค. 64
64 วสัดงุานบา้นงานครัว 19,762.00 เฉพาะเจาะจงรา้นสมานรุง่เรอืง 19,762.00 รา้นสมานรุง่เรอืง 19,762.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 0292 19 ก.ค. 64
64 ยา 74,900.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 74,900.00 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 74,900.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข1167766326 19 ก.ค. 64
65 ยา 14,864.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 14,864.00 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 14,864.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข1167770948 19 ก.ค. 64
66 ยา 2,418.20   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 2,418.20   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 2,418.20   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข1167781898 19 ก.ค. 64
67 ยา 5,724.50   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 5,724.50   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 5,724.50   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข1167790009 19 ก.ค. 64

68 ยา
    4,500.00

เฉพาะเจาะ
จง

บรษัิท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรสี(์19694,500.00   บรษัิท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรสี(์19694,500.00   
เสนอถกูตอ้ง
ตามเงอืนไข 121070852 19 ก.ค. 64

69 ยา
    2,000.00

เฉพาะเจาะ
จง

บรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั2,000.00   บรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั2,000.00   
เสนอถกูตอ้ง
ตามเงอืนไข 5334323567 19 ก.ค. 64

70 ยา 4,626.68   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั4,626.68   บรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั4,626.68   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข5334402455 19 ก.ค. 64

71 ยา
6,955.00   

เฉพาะเจาะจงบรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจิ
สตกิส ์จํากดั

6,955.00   บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส์6,955.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข
5448252085 19 ก.ค. 64

72 วสัดทัุนตกรรม
17,818.00 

เฉพาะเจาะจงบรษัิท ดารฟี์(ประเทศไทย) จํากดั 17,818.00 บรษัิท ดารฟี์(ประเทศไทย) จํากดั 17,818.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข
0072124 20 ก.ค. 64

73 วสัดทัุนตกรรม
17,818.00 

เฉพาะเจาะจงบรษัิท ดารฟี์(ประเทศไทย) จํากดั 17,818.00 บรษัิท ดารฟี์(ประเทศไทย) จํากดั 17,818.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข
0072125 20 ก.ค. 64

74 วสัดทัุนตกรรม 6,825.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ไดรว ์เด็นทลั อนิคอรป์อเรชนั 6,825.00   บรษัิท ไดรว ์เด็นทลั อนิคอรป์อเรชนั 6,825.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 137556 20 ก.ค. 64
75 วสัดบุรโิภค 9,973.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท คูบ่ญุซปุเปอรเ์ซ็นเตอร ์จํากดั 9,973.00   บรษัิท คูบ่ญุซปุเปอรเ์ซ็นเตอร ์จํากดั 9,973.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 193/33 20 ก.ค. 64
76 คา่ซอ่มแซมอาคารและสงิปลกูสรา้ง9,500.00   เฉพาะเจาะจงนายอดุม พะลาหลง 9,500.00   นายอดุม พะลาหลง 9,500.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข474/2564 20 ก.ค. 64
75 วสัดทัุนตกรรม 5,082.50   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั5,082.50   บรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั5,082.50   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข5334311639 20 ก.ค. 64
76 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 200.00      เฉพาะเจาะจงรา้นเอ็ม.ซ.ีการไฟฟ้า 200.00      รา้นเอ็ม.ซ.ีการไฟฟ้า 200.00      เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 129/21 21 ก.ค. 64
77 วสัดทัุนตกรรม 2,550.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ไดรว ์เด็นทลั อนิคอรป์อเรชนั 2,550.00   บรษัิท ไดรว ์เด็นทลั อนิคอรป์อเรชนั 2,550.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข137461 22 ก.ค. 64
78 วสัดทัุนตกรรม 2,310.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ว.ีอาร.์พ ีเดน้ท ์จํากดั 2,310.00   บรษัิท ว.ีอาร.์พ ีเดน้ท ์จํากดั 2,310.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข144060238 22 ก.ค. 64
79 คา่จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร( 30,673.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ท ีแอล ซ ีอดุร แลบเซ็นเตอร3์0,673.00 บรษัิท ท ีแอล ซ ีอดุร แลบเซ็นเตอร3์0,673.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข21072242 22 ก.ค. 64
80 ยา 3,700.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรสี(์19693,700.00   บรษัิท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรสี(์19693,700.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข121071293 27 ก.ค. 64



81 ยา 12,000.00 เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัโรงงานเลศิสงิคเ์ภสชักรรม12,000.00 หา้งหุน้สว่นจํากดัโรงงานเลศิสงิคเ์ภสชักรรม12,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข1267743 27 ก.ค. 64
82 วสัดกุารแพทยท์วัไป 16,440.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท อมตะ อนิเตอรเ์นชนัแนล กรุ๊ป16,440.00 บรษัิท อมตะ อนิเตอรเ์นชนัแนล กรุ๊ป16,440.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข2021000084 27 ก.ค. 64
83 วสัดกุารแพทยท์วัไป 10,200.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท อมตะ อนิเตอรเ์นชนัแนล กรุ๊ป10,200.00 บรษัิท อมตะ อนิเตอรเ์นชนัแนล กรุ๊ป10,200.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข2021000085 27 ก.ค. 64
84 ยา 3,596.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท แอดแลนตคิ ฟารม์าซตูคิอล 3,596.00   บรษัิท แอดแลนตคิ ฟารม์าซตูคิอล 3,596.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข2122743 27 ก.ค. 64
85 ยา ######## เฉพาะเจาะจงองคก์ารเภสชักรรม ######## องคก์ารเภสชักรรม ########เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข3010038334 27 ก.ค. 64
86 ยา 6,420.00   เฉพาะเจาะจงองคก์ารเภสชักรรม 6,420.00   องคก์ารเภสชักรรม 6,420.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข3010038506 27 ก.ค. 64
87 วสัดกุารแพทยท์วัไป 13,125.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท โอเร็กซ ์เทรดดงิ จํากดั 13,125.00 บรษัิท โอเร็กซ ์เทรดดงิ จํากดั 13,125.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข3210700424 27 ก.ค. 64
88 วสัดกุารแพทยท์วัไป 22,000.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท อมัรนิทร ์เอดคิอล จํากดั 22,000.00 บรษัิท อมัรนิทร ์เอดคิอล จํากดั 22,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6407/0100 27 ก.ค. 64
89 วสัดกุารแพทยท์วัไป 14,000.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท อมัรนิทร ์เอดคิอล จํากดั 14,000.00 บรษัิท อมัรนิทร ์เอดคิอล จํากดั 14,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6407/0124 27 ก.ค. 64
90 วสัดกุารแพทยท์วัไป 7,000.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท อมัรนิทร ์เอดคิอล จํากดั 7,000.00   บรษัิท อมัรนิทร ์เอดคิอล จํากดั 7,000.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6407/087 27 ก.ค. 64
91 วสัดกุารแพทยท์วัไป 13,500.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท อมัรนิทร ์เอดคิอล จํากดั 13,500.00 บรษัิท อมัรนิทร ์เอดคิอล จํากดั 13,500.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6407/099 27 ก.ค. 64
92 วสัดกุารแพทยท์วัไป 7,300.00   เฉพาะเจาะจง บรษิท ไอแครเ์มดคิัล จํากดั 7,300.00   บรษิท ไอแครเ์มดคิัล จํากดั 7,300.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข64-07/412 27 ก.ค. 64
93 วสัดกุารแพทยท์วัไป 650.00      เฉพาะเจาะจง บรษิท ไอแครเ์มดคิัล จํากดั 650.00      บรษิท ไอแครเ์มดคิัล จํากดั 650.00      เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข64-07/603 27 ก.ค. 64
94 ยา 8,160.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ชมุชนเภสชักรรม จํากดั 8,160.00   บรษัิท ชมุชนเภสชักรรม จํากดั 8,160.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข640703129 27 ก.ค. 64
95 ยา 1,650.00   เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัแอล.บ.ีเอส.แลบบอเรดอรี1,650.00   หา้งหุน้สว่นจํากดัแอล.บ.ีเอส.แลบบอเรดอรี1,650.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 699056 27 ก.ค. 64
96 ยา 6,300.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร ์จํากดั 6,300.00   บรษัิท ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร ์จํากดั 6,300.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข8100782855 27 ก.ค. 64

######## ######## ########

  







-               


