
ล าดับที่ งานที่จัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซือ้ ราคากลาง วธีีการจัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ เลขที่สัญญา

หรือจัดจ้าง(บาท) จัดจ้าง และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลง

โดยสรุป ในการซือ้หรือจ้าง

1 ซ่อมครุภณัฑก์ารแพทย์ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล จ ากดั บริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล จ ากดั ราคาต ่าสุด A63-19321

2 วสัดุเช้ือเพลิง 6,960.00 6,960.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทรัพยป์ระสิทธ์ิธุรกิจ(1999) ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทรัพยป์ระสิทธ์ิธุรกิจ(1999) ราคาต ่าสุด A63-19462

3 วสัดุคอมพิวเตอร์ 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บอสคอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั บริษทั บอสคอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ราคาต ่าสุด A63-19285

4 ซ่อมครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวรภณัฑ์ ร้านวรภณัฑ์ ราคาต ่าสุด A63-19296

5 วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บอสคอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั บริษทั บอสคอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ราคาต ่าสุด A63-19309

6 วสัดุส านกังาน 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.ซีร็อกซ์ ที.พี.ซีร็อกซ์ ราคาต ่าสุด A63-19327

7 ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะ 4,294.45 4,294.45 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้  จ  ากดับริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้  จ  ากดัราคาต ่าสุด A63-19328

8 ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะ 2,854.76 2,854.76 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้  จ  ากดับริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้  จ  ากดัราคาต ่าสุด A63-19329

9 ครุภณัฑส์ านกังาน 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-19392

10 วสัดุก่อสร้าง 1,240.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-19404

11 วสัดุก่อสร้าง 1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-19405

12 วสัดุก่อสร้าง 2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-19407

13 ซ่อมครุภณัฑย์านพาหนะ 3,395.65 3,395.65 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้  จ  ากดับริษทั โตโยตา้สุราษฎร์ธานี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้  จ  ากดัราคาต ่าสุด A63-19376

14 วสัดุก่อสร้าง 2,355.00 2,355.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-19406

15 วสัดุไฟฟ้า 1,330.00 1,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-19408

16 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 153,300.00 153,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บอสคอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั บริษทั บอสคอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ราคาต ่าสุด A63-19416

17 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บอสคอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั บริษทั บอสคอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ราคาต ่าสุด A63-19417

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลบ้านตาขุน

วนัที่ 1-30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563



18 วสัดุคอมพิวเตอร์ 47,760.00 47,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยาม พี พี ซี ออโตเมชัน่ จ  ากดั บริษทั สยาม พี พี ซี ออโตเมชัน่ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-19451

19 ครุภณัฑส์ านกังาน 1,690.00 1,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-19452

20 วสัดุก่อสร้าง 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-19453

21 วสัดุก่อสร้าง 515.00 515.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั บริษทั สมัพนัธ์คา้วสัดุ จ  ากดั ราคาต ่าสุด A63-19454

22 วสัดุไฟฟ้า 685.00 685.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ร้าน กิจจาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด A63-19460

23 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล จ ากดั บริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19342

24 วสัดุการแพทย์ 2,867.60 2,867.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19385

25 วสัดุการแพทย์ 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19387

26 วสัดุการแพทย์ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ ์เทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั โอเร็กซ ์เทรดด้ิง จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19388

27 วสัดุการแพทย์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮอสซิสเต็ม จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) บริษทั ฮอสซิสเต็ม จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19389

28 วสัดุการแพทย์ 10,540.00 10,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เนิร์สซ่ิงโฮม จ ากดั บริษทั เนิร์สซ่ิงโฮม จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19390

29 วสัดุการแพทย์ 11,085.00 11,085.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จ  ากดั บริษทั พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19391

30 วสัดุการแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทลล่ี 360 จ ากดั บริษทั เทลล่ี 360 จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19397

31 วสัดุการแพทย์ 11,900.00 11,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บอสคอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั บริษทั บอสคอมพิวเทค แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19403

32 วสัดุการแพทย์ 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19413

33 วสัดุการแพทย์ 6,725.00 6,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จ  ากดั บริษทั พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19415

34 วสัดุการแพทย์ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทกัษิณอินเตอร์แพค หจก.ลาภทกัษิณอินเตอร์แพค ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19419

35 วสัดุการแพทย์ 14,220.00 14,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากดั บริษทั ไทยก๊อส จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19414

36 วสัดุการแพทย์ 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิซูกิ เมดิคอล จ ากดั บริษทั นิซูกิ เมดิคอล จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19445

37 วสัดุการแพทย์ 20,160.00 20,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เนิร์สซ่ิงโฮม จ ากดั บริษทั เนิร์สซ่ิงโฮม จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19446

38 วสัดุการแพทย์ 3,674.00 3,674.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เนิร์สซ่ิงโฮม จ ากดั บริษทั เนิร์สซ่ิงโฮม จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19447

39 วสัดุการแพทย์ 2,500.00 4,239.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.ไอ.พี.เค. มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั บริษทั วี.ไอ.พี.เค. มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19448

40 วสัดุการแพทย์ 4,239.00 4,239.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมค็ เมดิคลั จ  ากดั บริษทั แมค็ เมดิคลั จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19450



41 วสัดุการแพทย์ 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยะมาร์เก็ตต้ิง หจก.ปิยะมาร์เก็ตต้ิง ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19481

42 วสัดุการแพทย์ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดสัตร้ี จ  ากดั บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อินดสัตร้ี จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19482

43 วสัดุการแพทย์ 10,674.00 10,674.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากดั บริษทั แสงวิรัตน์ ออกซิเจน จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19463

44 วสัดุการแพทย์ 19,837.80 19,837.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19483

45 วสัดุการแพทย์ 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19484

46 วสัดุการแพทย์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคลั จ  ากดั บริษทั เทคโนเมดิคลั จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. B63-19485

47 morphine syr  10mg/5ml 2250.00 2250.00 เฉพาะเจาะจง ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63110501

48 norepinephrine inj  4mg/4ml 6000.00 26750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ  ากดั บริษทั มาสุ จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63110502

49 glipizide tab  5mg 4140.00 5175.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสชักรรม จ ากดั บริษทั ชุมชนเภสชักรรม จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63110503

50 amlodipine tab 5mg 1900.00 4500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสชักรรม จ ากดั บริษทั ชุมชนเภสชักรรม จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63110504

51 alprazolam tab 0.5mg 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63110601

52 naloxone inj 400mcg/ml 2030.00 2030.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63110602

53 bactigas 10cm*10cm 2006.25 2006.25 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีสแฮลม์เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริษทั ดีสแฮลม์เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63110603

54 chloramphenica ear drop 10 ml 1g/100ml1284.00 2000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63110604

55 morphine syr  10mg/5ml 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63110605

56 ceftriaxone inj  1g 13800.00 27500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยโูทเป้ียน จ ากดั บริษทั ยโูทเป้ียน จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63110606

57 sterile water for inj  1000ml 270.00 291.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63110607

58 linagliptin tab 5mg 28274.75 28274.75 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63110608

59 insulin mixtard 300IU/3ml 21480.25 21480.25 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63110901

60 hista-oph 5ml 2475.00 3065.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั บริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63110902

61 sterile water irrigate 1000ml 4335.00 4366.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63110903

62 nss irrigate 1000ml 8670.00 8670.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63110904

63 c20 180ml 8988.00 8988.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63110905



64 aspirin tab 81mg 3274.20 3600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63111101

65 empagliflozin tab 10mg 60669.00 60669.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63111102

66 dexa+neomycin oph 1+3.5mg 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั บริษทั ที เอ็น พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63111301

67 budesonide MDI 200mcg/dose 5820.80 1620.73 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีสแฮลม์เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริษทั ดีสแฮลม์เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63111302

68 d10w  500ml 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63111303

69 morphine inj 10mg/ml 1950.00 1950.00 เฉพาะเจาะจง ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63111801

70 theophylline tab 200mg 16371.00 19902.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63111802

71 salmeterol/fluticasone MDI 25/125mcg/dose9250.00 14980.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63111803

72 carminative mixture 180ml 3750.00 3750.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสชักรรมทหาร โรงงานเภสชักรรมทหาร ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63111804

73 amlodipine tab(บริษทัอ่ืน) 5mg 3000.00 9000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63111805

74 manidipine tab 10mg 8763.30 8763.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63111806

75 clindamycin inj 600mg/4ml 8550.00 18000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั พรอส ฟาร์มา จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63111807

76 d5s/2 1000ml 7750.00 7750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63111808

77 vitamin k inj 1mg/0.5ml 1048.00 1052.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติก ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั แอตแลนติก ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63112401

78 empagliflozin tab 10mg 60669.00 60669.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63112402

79 insulin mixtard 300IU/3ml 21480.25 21480.25 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63112403

80 pioglitazone tab 15mg 17225.00 25175.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั พรอส ฟาร์มา จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63112404

81 aluminium/magnesium sus 240ml 7000.00 7003.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี เอ็ล ฮั้ว จ  ากดั บริษทั บี เอ็ล ฮั้ว จ  ากดั ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. 63112405

82 amlodipine tab 5mg 13482.00 31500.00 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO 20110501

83 vitamin c tab 500mg 4150.00 4150.00 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO 20110603

84 alcohol gel 450g 3317.00 3317.00 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO 20111001

85 carminative mixture 180ml 3000.00 3000.00 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO 20111002

86 salbutamol tab 2mg 1800.00 1829.70 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO 20111101



87 stomachic mixture 180ml 2400.00 2400.00 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO 20111301
88 losartan tab 50mg 9630.00 14850.00 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO 20111801

89 calamine lotion 60ml 1500.00 1506.00 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO 20111802

90 triferdine n/a 2500.00 2500.00 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO 20111803

91 amitriptyline tab 10mg 3842.00 3842.00 กรณีพิเศษ องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม ยา GPO 20112401

92 ค่าท าฟันปลอม 288.90                 288.90          เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. C62-19057

93 ค่าท าฟันปลอม 884.89                 884.89          เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. C62-18625

94 ค่าท าฟันปลอม 288.90                 288.90          เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. C62-18810

95 ค่าท าฟันปลอม 1,251.90              1,251.90       เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. C62-18809

96 ค่าท าฟันปลอม 674.10                 674.10          เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. C62-19377

97 ค่าท าฟันปลอม 2,140.00              2,140.00       เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. C62-19378

98 ค่าท าฟันปลอม 2,653.60              2,653.60       เฉพาะเจาะจง วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ วีอาร์ เดนตอลคอเปอเรชัน่ ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. C62-19379

99 ค่าท าฟันปลอม 2,653.60              2,653.60       เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. C62-18807

100 ค่าท าฟันปลอม 289.97                 289.97          เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. C62-18808

101 ค่าท าฟันปลอม 371.29                 371.29          เฉพาะเจาะจง ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ไชยา-อารีย ์เด็นตลั แลป ราคาท่ีซ้ือ 2 ปี งปม. C62-19234

102 Stool Occult Blood 950.00                 1,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จดัซ้ือร่วม D63-19467  

103 Yellow Tip 700.00                 1,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จดัซ้ือร่วม D63-19467  

104 กระดาษเช็ดLens 130.00                 390.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จดัซ้ือร่วม D63-19467  

105 เข็มเจาะปลายน้ิว Terumo 3,600.00              90.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั จดัซ้ือร่วม D63-19486 

106 น ้าpาตรวจวิเคราะห์ดา้นเคมีคลินิก 86,592.41            86,592.41     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั จดัซ้ือร่วม D63-19438 


