
              แบบสขร.1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง ระยะเวลำ รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและ เหตผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) จดัซ้ือจดัจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)

1 วสัดุทนัตกรรม 5,000.00            5,000.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ  ำกดับริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 524/2565

2 วสัดุทนัตกรรม 31,954.00          31,954.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั ดำร์ฟ่ี (ประเทศไทย) บริษทั ดำร์ฟ่ี (ประเทศไทย) มีผูเ้สนอรำยเดียว 524/2565

3 ฟันปลอม 8,050.00            8,050.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 90 บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกดั บริษทั เอ็กซำ ซีแลม จ ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 432/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมิถุนำยน

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนทนัตกรรม โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 30  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2565 (1)



              แบบสขร.1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง ระยะเวลำ รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท (บำท) จดัซ้ือจดัจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 46,200.00                 46,200.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทั เฟิร์มเมอร์ จ  ำกดั บริษทั เฟิร์มเมอร์ จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 500/2565

2 วสัดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 22,900.00                 22,900.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั บริษทัไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ  ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 501/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มิถุนำยน

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย ์โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 24  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2565 



              แบบสขร.1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง ระยะเวลำ รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ
ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและ

รำคำ เหตผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท (บำท) จดัซ้ือจดัจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง6,118.00            6,118.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงเนตรทรำย   กำบวั นำงเนตรทรำย   กำบวั มีผูเ้สนอรำยเดียว 455

2 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก6,453.00            6,453.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงแคทติยำ     ศรีวีละ นำงแคทติยำ     ศรีวีละ มีผูเ้สนอรำยเดียว 456

3 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำพนกังำนบริกำร5,545.00            5,545.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงเกศรินทร์    อินทร์ทนิลนำงเกศรินทร์    อินทร์ทนิลมีผูเ้สนอรำยเดียว 457

4 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำท ำควำมสะอำดรพ.บำ้นหลวง5,177.00            5,177.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงมำลี  บญุแสน นำงมำลี  บญุแสน มีผูเ้สนอรำยเดียว 458

5 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำปฏิบติังำนดำ้นงำนซกัฟอก5,545.00            5,545.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงสำวสุวิตตำ  อุปถมัภ์ นำงสำวสุวิตตำ  อุปถมัภ์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 459

6 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำท ำควำมสะอำดคนสวน5,849.00            5,849.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยฤทธ์ิ         เช้ือหมอ นำยฤทธ์ิ         เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 460

7 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำพนกังำนบริกำร5,570.00            5,570.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยมำวิน   มงคล นำยมำวิน   มงคล มีผูเ้สนอรำยเดียว 461

8 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำพนกังำนบริกำร5,570.00            5,570.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยรัตนำภรณ์   ภิวงค์ นำยรัตนำภรณ์   ภิวงค์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 462

9 จำ้งเหมำบคุคลธรรมดำคนสวน5,570.00            5,570.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยอนุพล    สมควร นำยอนุพล    สมควร มีผูเ้สนอรำยเดียว 468

10 วสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 27,520.00          27,520.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บริษทัเต็งไตรรันต์ บริษทัเต็งไตรรันต์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 463

11 วสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง 3,620.00            3,620.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นหลวง จ ำกดัสหกรณ์กำรเกษตรบำ้นหลวง จ ำกดัมีผูเ้สนอรำยเดียว 464

12 วสัดุบริโภค อำหำรสด 1,680.00            1,680.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยเดชำ  เช้ือหมอ นำยเดชำ  เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 465

13 วสัดุบริโภค น ้ำด่ืม ส ำหรับผูป่้วยและผูม้ำรับบริกำรรพ.34,950.00          34,950.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงเพญ็นภำ   กอ้นแกว้ นำงเพญ็นภำ   กอ้นแกว้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 466

14 วสัดุบริโภค 4,500.00            4,500.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนน ้ำด่ืมยเูอ็น ร้ำนน ้ำด่ืมยเูอ็น มีผูเ้สนอรำยเดียว 467

15 วสัดุคอมพิวเตอร์ 2,900.00            2,900.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.ยนิูต้ีไอทีซิสเต็ม บ.ยนิูต้ีไอทีซิสเต็ม มีผูเ้สนอรำยเดียว 469

16 วสัดุยำนพำหนะยำงรถยนต ์กจ-941816,800.00          16,800.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั หจก.เคมอเตอร์ หจก.เคมอเตอร์ มีผูเ้สนอรำยเดียว 470

17 วสัดุก่อสร้ำง 485.00               485.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยชนะพล  วงคเ์ทพ นำยชนะพล  วงคเ์ทพ มีผูเ้สนอรำยเดียว 471

18 วสัดุประปำ 1,595.00            1,595.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยชนะพล  วงคเ์ทพ นำยชนะพล  วงคเ์ทพ มีผูเ้สนอรำยเดียว 472

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2565 

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนบริหำรงำนทัว่ไป โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 20  เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2565



19 วสัดุกำรเกษตร 1,460.00            1,460.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยชนะพล  วงคเ์ทพ นำยชนะพล  วงคเ์ทพ มีผูเ้สนอรำยเดียว 473

20 วสัดุส ำนกังำน 3,692.00            3,692.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 474

21 วสัดุส ำนกังำน 7,350.00            7,350.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 475

22 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 16,200.00          16,200.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.มิตรประกำย จ ำกดั บ.มิตรประกำย จ ำกดั มีผูเ้สนอรำยเดียว 476

23 จำ้งเหมำท ำอำหำรจดัเตรียมงำนรับเสด็จ22,500.00          22,500.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงนสัยำ    ทองค ำ นำงนสัยำ    ทองค ำ มีผูเ้สนอรำยเดียว 477

24 วสัดุบริโภค 2,668.00            2,668.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยเดชำ  เช้ือหมอ นำยเดชำ  เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 478

25 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 5,880.00            5,880.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยเดชำ  เช้ือหมอ นำยเดชำ  เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 479

26 วสัดุส ำนกังำน 6,000.00            6,000.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั หจก.พีเคเอฟ หจก.พีเคเอฟ มีผูเ้สนอรำยเดียว 480

27 ครุภณัฑส์ ำนกังำน 12,000.00          12,000.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั หจก.พีเคเอฟ หจก.พีเคเอฟ มีผูเ้สนอรำยเดียว 481

28 ครุภณัฑส์ ำนกังำน 5,990.00            5,990.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั หจก.ธนำธรรม หจก.ธนำธรรม มีผูเ้สนอรำยเดียว 482

29 วสัดุก่อสร้ำง 4,920.00            4,920.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยจ ำรอง ชุมภูชนะภยั นำยจ ำรอง ชุมภูชนะภยั มีผูเ้สนอรำยเดียว 502

30 ครุภณัฑส์ ำนกังำน 77,800.00          77,800.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั บ.มีสกุลน่ำน บ.มีสกุลน่ำน มีผูเ้สนอรำยเดียว 503

31 วสัดุก่อสร้ำง 1,200.00            1,200.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำงบญุแผง  สุดสม นำงบญุแผง  สุดสม มีผูเ้สนอรำยเดียว 504

32 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 3,610.00            3,610.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ ร้ำนรวมมิตรสรรพสินคำ้ มีผูเ้สนอรำยเดียว 505

33 วสัดุไฟฟ้ำ 2,585.00            2,585.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเทพสยำมอีเล็คทริก ร้ำนเทพสยำมอีเล็คทริก มีผูเ้สนอรำยเดียว 506

34 จำ้งเหมำบริกำรสูบส่ิงปฏิกูล1,500.00            1,500.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยประจวบ  ใจบญุ นำยประจวบ  ใจบญุ มีผูเ้สนอรำยเดียว 507

35 วสัดุยำนพำหนะ 590.00               590.00         โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนบำ้นหลวงบริกำร ร้ำนบำ้นหลวงบริกำร มีผูเ้สนอรำยเดียว 508

36 วสัดุบริโภค เคร่ืองปรุงรส 7,062.00            7,062.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั นำยเดชำ  เช้ือหมอ นำยเดชำ  เช้ือหมอ มีผูเ้สนอรำยเดียว 521

37 วสัดุบริโภค ขำ้วจำ้ว 2,800.00            2,800.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 30วนั ร้ำนเอแอนด์เอขำ้วเพ่ือสุขภำพร้ำนเอแอนด์เอขำ้วเพ่ือสุขภำพมีผูเ้สนอรำยเดียว 522

331,254.00  



              แบบสขร .1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง ระยะเวลำ รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ
ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือก

และรำคำ
เหตผลท่ี
คดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท (บำท) จดัซ้ือจดัจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจงัดจำ้งในรอบเดือน มิถุนำยน

(ช่ือหน่วยงำน) กลุ่มงำนเภสชักรรม (กลุ่มกำรพยำบำล) โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 30  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2565 (1)

ไม่มีกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้ง



              แบบสขร.1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจดัซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

รำยช่ือผูเ้สนอ
รำคำ

ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและ
รำคำ เหตผลท่ีคดัเลือก

เลขท่ีและวนัท่ี
ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง หรือจดัจำ้ง บำท (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ62,780.33          62,780.33    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง องคก์ำรเภสชักรรมองคก์ำรเภสชักรรม เสนอรำคำต ่ำสุด 483/2565

2 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ38,000.00          38,000.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ  ำกดับริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 484/2565

3 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ30,300.00          30,300.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ำกดับริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 485/2565

4 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ40,240.00          40,240.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ฟำร์มำดิกำ จ  ำกดับริษทั ฟำร์มำดิกำ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 486/2565

5 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ18,273.00          18,273.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดับริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 487/2565

6 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ14,050.00          14,050.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ยเูนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ำกดับริษทั ยเูนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 488/2565

7 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ15,400.00          15,400.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกดับริษทั ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 489/2565

8 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ26,936.00          26,936.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั พรีเมด ฟำร์มำ พลสั จ  ำกดับริษทั พรีเมด ฟำร์มำ พลสั จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 490/2565

9 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 9,500.00            9,500.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ีหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ีเสนอรำคำต ่ำสุด 491/2565

10 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ14,650.00          14,650.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดับริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 492/2565

11 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,500.00            2,500.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดับริษทั ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 493/2565

12 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,140.00            2,140.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดับริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 494/2565

13 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 1,979.50            1,979.50      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกดับริษทั เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 495/2565

14 ยำนอกบญัชียำหลกัแห่งชำติ3,150.00            3,150.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หสน.โรงงำนเภสชักรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทยหสน.โรงงำนเภสชักรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทยเสนอรำคำต ่ำสุด 496/2565

15 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 5,750.00            5,750.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั นครน่ำนออกซิเจน จ ำกดับริษทั นครน่ำนออกซิเจน จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 497/2565

16 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 35,277.00          35,277.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั โอเร็กซ ์เทรดด้ิง จ  ำกดับริษทั โอเร็กซ ์เทรดด้ิง จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 498/2565

(ช่ือหน่วยงำน)  กลุ่มงำนเภสชักรรม โรงพยำบำลบำ้นหลวง

วนัท่ี 30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือนมิถุนำยน



17 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 36,376.00          36,376.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั อินสทรูเมน้ท ์แล็ปหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั อินสทรูเมน้ท ์แล็ปเสนอรำคำต ่ำสุด 499/2565

18 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ65,526.80          65,526.80    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดับริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 509/2565

19 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ34,000.00          34,000.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ  ำกดับริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 510/2565

20 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ23,500.00          23,500.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ำกดับริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 511/2565

21 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 4,080.00            4,080.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั มำสุ จ  ำกดับริษทั มำสุ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 513/2565

22 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 3,400.00            3,400.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เอ.เอ็น.บี.ลำบอรำตอร่ี(อ ำนวยเภสชั) จ ำกดับริษทั เอ.เอ็น.บี.ลำบอรำตอร่ี(อ ำนวยเภสชั) จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 514/2565

23 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,940.00            2,940.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั ยเูมดำ้ จ  ำกดับริษทั ยเูมดำ้ จ  ำกดั เสนอรำคำต ่ำสุด 515/2565

24 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,800.19            2,800.19      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ  ำกดับริษทั สหแพทยเ์ภสชั จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 516/2565

25 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,300.00            2,300.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั คอนติเนนเติล-ฟำร์ม จ ำกดับริษทั คอนติเนนเติล-ฟำร์ม จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 517/2565

26 ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ 2,140.00            2,140.00      โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮำ้ส์ จ  ำกดับริษทั เยนเนอร์รำลดร๊ักส์เฮำ้ส์ จ  ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 518/2565

27 วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป 20,120.00          20,120.00    โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษทั แอสเซน้ท ์เมดิคอล จ ำกดับริษทั แอสเซน้ท ์เมดิคอล จ ำกดัเสนอรำคำต ่ำสุด 519/2565

ยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ = 403,635.82        

วสัดุกำรแพทยท์ัว่ไป = 80,553.00          




