
แบบ สขร.1

วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง) ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้ับคัดเลอืก ราคา

1 วสัดบุรโิภค 21,910.00 เฉพาะเจาะจงรา้นทวภิณัฑ์ 21,910.00 รา้นทวภิณัฑ์ 21,910.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข1/64-30 2 ส.ค. 64

2
คา่จา้งตรวจทาง
หอ้งปฏบิัตกิาร (Lab)-คา่จา้ง
เหมาทําฟันปลอม 11,650.00 

เฉพาะเจาะจงบรษัิท เอก็ซา ซแีลม จํากดั 11,650.00 บรษัิท เอก็ซา ซแีลม จํากดั 11,650.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข
107-000169 2 ส.ค. 64

3 วสัดงุานบา้นงานครัว 4,500.00   เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดับที ีเมดคิอล แอนด์ 4,500.00   หา้งหุน้สว่นจํากดับที ีเมดคิอล แอนด์ 4,500.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6407-005 2 ส.ค. 64
4 วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 44,000.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท เฟิรม์เมอร ์จํากดั 44,000.00 บรษัิท เฟิรม์เมอร ์จํากดั 44,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6407-1057 2 ส.ค. 64
5 วสัดสํุานักงาน 310.00      เฉพาะเจาะจงรา้นออดงานศลิป์ 310.00      รา้นออดงานศลิป์ 310.00      เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 109/16 3 ส.ค. 64
6 วสัดสํุานักงาน 5,520.00   เฉพาะเจาะจงรา้นออดงานศลิป์ 5,520.00   รา้นออดงานศลิป์ 5,520.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 109/17 3 ส.ค. 64
7 วสัดสํุานักงาน 1,080.00   เฉพาะเจาะจงรา้นออดงานศลิป์ 1,080.00   รา้นออดงานศลิป์ 1,080.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 109/18 3 ส.ค. 64
8 ยา 1,950.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรสี ์( 1,950.00   บรษัิท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรสี ์( 1,950.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข121071756 3 ส.ค. 64
9 วสัดงุานบา้นงานครัว 11,716.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท คูบ่ญุ ซปุเปอรเ์ซ็นเตอร ์จํากดั11,716.00 บรษัิท คูบ่ญุ ซปุเปอรเ์ซ็นเตอร ์จํากดั11,716.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 193/34 3 ส.ค. 64
10 ยา 10,699.50 เฉพาะเจาะจงบรษัิท พรอส ฟารม์า จํากดั 10,699.50 บรษัิท พรอส ฟารม์า จํากดั 10,699.50 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข2021071749 3 ส.ค. 64
11 ยา 14,500.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท พรอส ฟารม์า จํากดั 14,500.00 บรษัิท พรอส ฟารม์า จํากดั 14,500.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข2021072369 3 ส.ค. 64
12 ยา 4,650.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท เซ็นทรัลโพลเีทรดดงิ จํากดั 4,650.00   บรษัิท เซ็นทรัลโพลเีทรดดงิ จํากดั 4,650.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข21212632 3 ส.ค. 64
13 ยา 1,640.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท เซ็นทรัลโพลเีทรดดงิ จํากดั 1,640.00   บรษัิท เซ็นทรัลโพลเีทรดดงิ จํากดั 1,640.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข212127124 3 ส.ค. 64
14 ยา 3,220.70   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส์3,220.70   บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส์3,220.70   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข5448262758 3 ส.ค. 64
15 ยา 13,500.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิทท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร ์จํากดั 13,500.00 บรษัิทท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร ์จํากดั 13,500.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข8100800571 3 ส.ค. 64
16 วสัดกุารแพทยท์วัไป 12,000.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท อมตะ อนิเตอรเ์นชนัแนล กรุ๊ป12,000.00 บรษัิท อมตะ อนิเตอรเ์นชนัแนล กรุ๊ป12,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข2021000092 4 ส.ค. 64
17 วสัดกุารแพทยท์วัไป 15,750.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท เอฟ.ซ.ีพ ีจํากดั 15,750.00 บรษัิท เอฟ.ซ.ีพ ีจํากดั 15,750.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข210700925 4 ส.ค. 64
18 วสัดกุารแพทยท์วัไป 11,000.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท แซนด ์อนิฟินติ ีจํากดั 11,000.00 บรษัิท แซนด ์อนิฟินติ ีจํากดั 11,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข21-07-453 4 ส.ค. 64
19 วสัดกุารแพทยท์วัไป 14,000.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ไซเอนด ์เมด จํากดั 14,000.00 บรษัิท ไซเอนด ์เมด จํากดั 14,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข64/076414 4 ส.ค. 64
20 วสัดกุารแพทยท์วัไป 12,500.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท แอลบพี ีเมดคิอล แอนด ์ซายน์12,500.00 บรษัิท แอลบพี ีเมดคิอล แอนด ์ซายน์12,500.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข64/1007 4 ส.ค. 64
21 วสัดกุารแพทยท์วัไป 28,000.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท อมัรนิทร ์เมดคิอล จํากดั 28,000.00 บรษัิท อมัรนิทร ์เมดคิอล จํากดั 28,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6407/0141 4 ส.ค. 64
22 วสัดกุารแพทยท์วัไป 10,500.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ไทยกอ๊ส จํากดั 10,500.00 บรษัิท ไทยกอ๊ส จํากดั 10,500.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6426739 4 ส.ค. 64
23 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์70,000.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท เอน็.วาย.โกมล จํากดั 70,000.00 บรษัิท เอน็.วาย.โกมล จํากดั 70,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข342-17431 5 ส.ค. 64
24 วสัดบุรโิภค 19,300.00 เฉพาะเจาะจงนางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง (สํารองจ่าย19,300.00 นางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง (สํารองจ่าย19,300.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 1/1. 8 ส.ค. 64
25 ยา 8,100.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท โอสถ อนิเตอร ์แลบบอราทอรสี8์,100.00   บรษัิท โอสถ อนิเตอร ์แลบบอราทอรสี8์,100.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข0007957 9 ส.ค. 64
26 คา่ครภุณัฑม์ลูคา่ ตํากวา่เกณฑ์ 10,000.00 เฉพาะเจาะจงนางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง (สํารองจ่าย10,000.00 นางจนิตนาภรณ์ ศรภีทูอง (สํารองจ่าย10,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 003 9 ส.ค. 64
27 ยา 16,000.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท พาตารแ์ลบ(2517) จํากดั 16,000.00 บรษัิท พาตารแ์ลบ(2517) จํากดั 16,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข1080050 9 ส.ค. 64
28 ยา 10,486.00 เฉพาะเจาะจงบรษํิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 10,486.00 บรษํิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั 10,486.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข1167887688 9 ส.ค. 64
29 ยา 3,100.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรสี ์( 3,100.00   บรษัิท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรสี ์( 3,100.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข121080240 9 ส.ค. 64
30 ยา 13,300.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท เอสพเีอส เมดคิอล จํากดั 13,300.00 บรษัิท เอสพเีอส เมดคิอล จํากดั 13,300.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข14/2116125 9 ส.ค. 64
31 วสัดกุารแพทยท์วัไป 57,000.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท เอฟ.ซ.ีพ ีจํากดั 57,000.00 บรษัิท เอฟ.ซ.ีพ ีจํากดั 57,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข210800033 9 ส.ค. 64
32 ยา 6,800.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท แอตแลนตคิ ฟารม์าซตูคิอล 6,800.00   บรษัิท แอตแลนตคิ ฟารม์าซตูคิอล 6,800.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข2124601 9 ส.ค. 64
33 ยา 77,195.68 เฉพาะเจาะจงองคก์ารเภสชักรรม 77,195.68 องคก์ารเภสชักรรม 77,195.68 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข3010038930 9 ส.ค. 64
34 ยา 1,755.80   เฉพาะเจาะจงองคก์ารเภสชักรรม 1,755.80   องคก์ารเภสชักรรม 1,755.80   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข3010038931 9 ส.ค. 64
35 วสัดกุารแพทยท์วัไป 15,836.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 15,836.00 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 15,836.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข5334483499 9 ส.ค. 64
36 วสัดกุารแพทยท์วัไป 19,260.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 19,260.00 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 19,260.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข5334529921 9 ส.ค. 64
37 ยา 6,163.20   เฉพาะเจาะจงบรษัิท บ.ีเอ็ล.ฮวั จํากดั 6,163.20   บรษัิท บ.ีเอ็ล.ฮวั จํากดั 6,163.20   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข64025048 9 ส.ค. 64
38 วสัดกุารแพทยท์วัไป 64,000.00 เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัด ีเอช ซ ีเทรดดงิ 64,000.00 หา้งหุน้สว่นจํากดัด ีเอช ซ ีเทรดดงิ 64,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6407193 9 ส.ค. 64
39 วสัดกุารแพทยท์วัไป 58,850.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ไอแคร ์เมดคัิล จํากดั 58,850.00 บรษัิท ไอแคร ์เมดคัิล จํากดั 58,850.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข64-08/171 9 ส.ค. 64
40 วสัดกุารแพทยท์วัไป 17,850.00 เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัวอีาร ์ซพัพอรต์ 17,850.00 หา้งหุน้สว่นจํากดัวอีาร ์ซพัพอรต์ 17,850.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 644755 9 ส.ค. 64
41 ยา 4,108.80   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร ์จํากดั 4,108.80   บรษัิท ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร ์จํากดั 4,108.80   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข8100803726 9 ส.ค. 64
42 ยา 11,770.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จํากดั 11,770.00 บรษัิท ว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จํากดั 11,770.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข8100808229 9 ส.ค. 64
43 ยา 3,523.20   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร ์จํากดั 3,523.20   บรษัิท ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร ์จํากดั 3,523.20   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข8100808248 9 ส.ค. 64
44 ยา 3,250.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ฟารม์าดกิา จํากดั 3,250.00   บรษัิท ฟารม์าดกิา จํากดั 3,250.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข810804-075 9 ส.ค. 64

วนัทขีอง
สญัญา
หรอื

ขอ้ตกลง

สรปุผลการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม 2564  
โรงพยาบาลนาดว้ง

ลําดับที รายการจัดซอืจัดจา้ง วธิกีารซอืหรอืจา้ง
ผูเ้สนอราคาและราคาทเีสนอ ผูไ้ดรั้บการคัดเลอืกและราคา

เหตผุลทคีัดเลอืกโดยสรปุ

เลขทขีอง
สญัญาหรอื
ขอ้ตกลงใน

การซอืหรอืจา้ง



45 วสัดสํุานักงาน 1,350.00   เฉพาะเจาะจงรา้นเทคนคิ โอ.เอ 1,350.00   รา้นเทคนคิ โอ.เอ 1,350.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข064/3180 10 ส.ค. 64
46 วสัดบุรโิภค 22,270.00 เฉพาะเจาะจงรา้นลําภู 22,270.00 รา้นลําภู 22,270.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข1/64-31 10 ส.ค. 64
47 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 720.00      เฉพาะเจาะจงรา้นเอ็ม.ซกีารไฟฟ้า 720.00      รา้นเอ็ม.ซกีารไฟฟ้า 720.00      เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 130/17 10 ส.ค. 64
48 วสัดบุรโิภค 10,351.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท คูบ่ญุ ซปุเปอรเ์ซ็นเตอร ์จํากดั10,351.00 บรษัิท คูบ่ญุ ซปุเปอรเ์ซ็นเตอร ์จํากดั10,351.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 193/35 10 ส.ค. 64
49 วสัดงุานบา้นงานครัว 10,825.00 เฉพาะเจาะจงรา้นพอใจ 10,825.00 รา้นพอใจ 10,825.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข20/14-15 10 ส.ค. 64
50 วสัดงุานบา้นงานครัว 2,795.00   เฉพาะเจาะจงรา้นพอใจ 2,795.00   รา้นพอใจ 2,795.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 20/16 10 ส.ค. 64
51 ครภุณัฑสํ์านักงาน-Interface 44,800.00 เฉพาะเจาะจงชา่งณรงค ์กลา้หาญ 44,800.00 ชา่งณรงค ์กลา้หาญ 44,800.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 3/04 10 ส.ค. 64
52 วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 18,000.00 เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัจ.ีท๊อป ไดแอก๊นอสตคิส์18,000.00 หา้งหุน้สว่นจํากดัจ.ีท๊อป ไดแอก๊นอสตคิส์18,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6408-0133 10 ส.ค. 64
53 วสัดเุชอืเพลงิและหล่อลนื 24,205.00 เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรนาดว้ง 24,205.00 สหกรณ์การเกษตรนาดว้ง 24,205.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 1/23 11 ส.ค. 64
54 คา่ครภุณัฑม์ลูคา่ ตํากวา่เกณฑ์ 2,250.00   เฉพาะเจาะจงรา้นเอ็ม.ซกีารไฟฟ้า 2,250.00   รา้นเอ็ม.ซกีารไฟฟ้า 2,250.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 130/26 11 ส.ค. 64
55 คา่จา้งเหมาบํารงุรักษาเครอืงปรับอากาศ12,000.00 เฉพาะเจาะจงรา้นเทคนคิช็อป 12,000.00 รา้นเทคนคิช็อป 12,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 23/134 11 ส.ค. 64
56 วสัดกุารแพทยท์วัไป 8,889.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท โกร๊ธ ซพัพลาย เมดคิอล จํากดั8,889.00   บรษัิท โกร๊ธ ซพัพลาย เมดคิอล จํากดั8,889.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6403895 11 ส.ค. 64
57 วสัดกุอ่สรา้ง 7,580.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ทวโีชค เลย จํากดั 7,580.00   บรษัิท ทวโีชค เลย จํากดั 7,580.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6408/00031 11 ส.ค. 64
58 วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 40,800.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท เอส.เค.เอ็น.ซพัพลาย จํากดั 40,800.00 บรษัิท เอส.เค.เอ็น.ซพัพลาย จํากดั 40,800.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6408051 11 ส.ค. 64
59 วสัดกุารแพทยท์วัไป 12,500.00 เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัเอ็น.อ.ีเมดคิอล 12,500.00 หา้งหุน้สว่นจํากดัเอ็น.อ.ีเมดคิอล 12,500.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 641588 11 ส.ค. 64
60 วสัดบุรโิภค 36,900.00 เฉพาะเจาะจงนางลัคคณา ไชยสทิธิ 36,900.00 นางลัคคณา ไชยสทิธิ 36,900.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 1/2 15 ส.ค. 64
61 วสัดทัุนตกรรม 9,630.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ดารฟี์ (ประเทศไทย) จํากดั 9,630.00   บรษัิท ดารฟี์ (ประเทศไทย) จํากดั 9,630.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข0072327 20 ส.ค. 64
62 วสัดทัุนตกรรม 23,100.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ดารฟี์ (ประเทศไทย) จํากดั 23,100.00 บรษัิท ดารฟี์ (ประเทศไทย) จํากดั 23,100.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข0072328 20 ส.ค. 64
63 วสัดสํุานักงาน 5,900.00   เฉพาะเจาะจงรา้นเทคนคิ โอ.เอ 5,900.00   รา้นเทคนคิ โอ.เอ 5,900.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข065/3229 20 ส.ค. 64
64 วสัดบุรโิภค 21,095.00 เฉพาะเจาะจงรา้นลําภู 21,095.00 รา้นลําภู 21,095.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข1/64-32 20 ส.ค. 64
65 วสัดงุานบา้นงานครัว 2,640.00   เฉพาะเจาะจงรา้นพอใจ 2,640.00   รา้นพอใจ 2,640.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 20/25 20 ส.ค. 64
66 คา่จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร 7,500.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท เอก็ซา ซแีลม จํากดั 7,500.00   บรษัิท เอก็ซา ซแีลม จํากดั 7,500.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข2108-00017 20 ส.ค. 64
67 วสัดกุารแพทยท์วัไป 13,000.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท แซนด ์อนิฟินติ ีจํากดั 13,000.00 บรษัิท แซนด ์อนิฟินติ ีจํากดั 13,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข21-08-205 20 ส.ค. 64
68 คา่จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร 23,939.50 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ทแีอล ซ ีอดุร แลบเซ็นเตอร์ 23,939.50 บรษัิท ทแีอล ซ ีอดุร แลบเซ็นเตอร์ 23,939.50 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข21082601 20 ส.ค. 64
69 วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 60,000.00 เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัชวีภาพ แลบอราทอรี60,000.00 หา้งหุน้สว่นจํากดัชวีภาพ แลบอราทอรี60,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข3735/0864 20 ส.ค. 64
70 วสัดกุารแพทยท์วัไป 14,000.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ไซเอนด ์เมด จํากดั 14,000.00 บรษัิท ไซเอนด ์เมด จํากดั 14,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข64/086790 20 ส.ค. 64
71 วสัดกุารแพทยท์วัไป ######## เฉพาะเจาะจงบรษัิท แอลบพี ีเมดคิอล แอนด ์ซายน#์####### บรษัิท แอลบพี ีเมดคิอล แอนด ์ซายน#์#######เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข64/1208 20 ส.ค. 64
72 วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 42,000.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท เฟิรม์เมอร ์จํากดั 42,000.00 บรษัิท เฟิรม์เมอร ์จํากดั 42,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6408-0484 20 ส.ค. 64
73 วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 5,279.20   เฉพาะเจาะจงบรษัิท แกรนดไ์บโอเทค จํากดั 5,279.20   บรษัิท แกรนดไ์บโอเทค จํากดั 5,279.20   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6408076 20 ส.ค. 64
74 วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 6,500.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท แล็บมาสเตอร ์แอด๊วานซ ์จํากดั6,500.00   บรษัิท แล็บมาสเตอร ์แอด๊วานซ ์จํากดั6,500.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6408-0819 20 ส.ค. 64
75 คา่ซอ่มแซมครภุณัฑย์านภาหนะและขนสง่1,560.00   เฉพาะเจาะจงรา้นพเยาวเ์จรญิยนต์ 1,560.00   รา้นพเยาวเ์จรญิยนต์ 1,560.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 1/20 23 ส.ค. 64
76 วสัดสํุานักงาน 760.00      เฉพาะเจาะจงรา้นออดงานศลิป์ 760.00      รา้นออดงานศลิป์ 760.00      เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 109/19 23 ส.ค. 64
77 ยา 2,247.00   เฉพาะเจาะจงองคก์ารเภสชักรรม 2,247.00   องคก์ารเภสชักรรม 2,247.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข3010039026 23 ส.ค. 64
78 ยา 16,103.50 เฉพาะเจาะจงองคก์ารเภสชักรรม 16,103.50 องคก์ารเภสชักรรม 16,103.50 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข3010039122 23 ส.ค. 64
79 ยา 57,780.00 เฉพาะเจาะจงองคก์ารเภสชักรรม 57,780.00 องคก์ารเภสชักรรม 57,780.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข3010039467 23 ส.ค. 64
80 ยา 16,064.64 เฉพาะเจาะจงองคก์ารเภสชักรรม 16,064.64 องคก์ารเภสชักรรม 16,064.64 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข3010039480 23 ส.ค. 64
81 ยา 42,000.00 เฉพาะเจาะจงองคก์ารเภสชักรรม 42,000.00 องคก์ารเภสชักรรม 42,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข3010039587 23 ส.ค. 64
82 ยา 10,063.35 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส1์0,063.35 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส1์0,063.35 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข5448274520 23 ส.ค. 64
83 ยา 7,500.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ชมุชนเภสชักรรม จํากดั 7,500.00   บรษัิท ชมุชนเภสชักรรม จํากดั 7,500.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข640800077 23 ส.ค. 64
84 ยา 14,250.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ภญิโญฟารม์าซ ีจํากดั 14,250.00 บรษัิท ภญิโญฟารม์าซ ีจํากดั 14,250.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6429002 23 ส.ค. 64
85 ยา 1,800.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ภญิโญฟารม์าซ ีจํากดั 1,800.00   บรษัิท ภญิโญฟารม์าซ ีจํากดั 1,800.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6429420 23 ส.ค. 64
86 ยา 62,620.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จํากดั 62,620.00 บรษัิท ว.ีแอนด.์ว.ีกรงุเทพฯ จํากดั 62,620.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข8100822453 23 ส.ค. 64
87 ยา 21,700.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท สหแพทยเ์ภสชั จํากดั 21,700.00 บรษัิท สหแพทยเ์ภสชั จํากดั 21,700.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข9110313311 23 ส.ค. 64
88 ยา 1,000.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท สหแพทยเ์ภสชั จํากดั 1,000.00   บรษัิท สหแพทยเ์ภสชั จํากดั 1,000.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข9110314112 23 ส.ค. 64

89 ยา
    2,025.00

เฉพาะเจาะ
จง

บรษัิท สหแพทยเ์ภสชั จํากดั 2,025.00   บรษัิท สหแพทยเ์ภสชั จํากดั 2,025.00   
เสนอถกูตอ้ง
ตามเงอืนไข 9113015559 23 ส.ค. 64

90 ยา
    2,000.00

เฉพาะเจาะ
จง

บรษัิท สหแพทยเ์ภสชั จํากดั 2,000.00   บรษัิท สหแพทยเ์ภสชั จํากดั 2,000.00   
เสนอถกูตอ้ง
ตามเงอืนไข 9110315771 23 ส.ค. 64

91 ยา
    1,540.00

เฉพาะเจาะ
จง

บรษัิท ดซีเีอช ออรกิา(ประเทศไทย 1,540.00   บรษัิท ดซีเีอช ออรกิา(ประเทศไทย 1,540.00   
เสนอถกูตอ้ง
ตามเงอืนไข 94165729 23 ส.ค. 64



92 วสัดกุารแพทยท์วัไป
  13,200.00

เฉพาะเจาะ
จง

บรษัิท แซนด ์อนิฟินติ ีจํากดั 13,200.00 บรษัิท แซนด ์อนิฟินติ ีจํากดั 13,200.00 
เสนอถกูตอ้ง
ตามเงอืนไข 21-08-379 26 ส.ค. 64

93 วสัดกุารแพทยท์วัไป 38,520.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 38,520.00 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 38,520.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข5334619387 26 ส.ค. 64

94 วสัดกุารแพทยท์วัไป
16,000.00 

เฉพาะเจาะจงบรษัิท แอลบพี ีเมดคิอล แอนด ์
ซายน ์จํากดั

16,000.00 บรษัิท แอลบพี ีเมดคิอล แอนด ์ซายน์16,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข
64/1262 26 ส.ค. 64

95 วสัดกุารแพทยท์วัไป
6,500.00   

เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัมหาจักร 
การแพทย(์ประเทศไทย)

6,500.00   หา้งหุน้สว่นจํากดัมหาจักร การแพทย์ 6,500.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข
640465 26 ส.ค. 64

96 วสัดกุารแพทยท์วัไป 27,500.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ไอแคร ์เมดคัิล จํากดั 27,500.00 บรษัิท ไอแคร ์เมดคัิล จํากดั 27,500.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข64-08/677 26 ส.ค. 64
97 วสัดกุารแพทยท์วัไป 55,000.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท ไอแคร ์เมดคัิล จํากดั 55,000.00 บรษัิท ไอแคร ์เมดคัิล จํากดั 55,000.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข64-08/679 26 ส.ค. 64
98 วสัดกุารแพทยท์วัไป 7,200.00   เฉพาะเจาะจงบรษัิท ไทยกอ๊ส จํากดั 7,200.00   บรษัิท ไทยกอ๊ส จํากดั 7,200.00   เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข6430721 26 ส.ค. 64
99 วสัดกุารแพทยท์วัไป 12,600.00 เฉพาะเจาะจงหา้งหุน้สว่นจํากดัวอีาร ์ซพัพอรต์ 12,600.00 หา้งหุน้สว่นจํากดัวอีาร ์ซพัพอรต์ 12,600.00 เสนอถกูตอ้งตามเงอืนไข 645143 26 ส.ค. 64

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