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ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีของสัญญา วันท่ีของสัญญา
หรือจัดจาง (บาท)

1 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          4 รายการ 42,760.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไอแคร เมดิคัล จํากัด 42,760.00  บาท ไอแคร เมดิคัล จํากัด 42,760.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400001 19/10/63
2 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          4 รายการ 24,340.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด 24,340.00  บาท เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด 24,340.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400002 19/10/63
3 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 12,850.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไทยเพียวดีไวซ จํากัด 12,850.00  บาท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด 12,850.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400003 19/10/63
4 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          7 รายการ 28,440.00  บาท เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 28,440.00  บาท พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 28,440.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400004 19/10/63
5 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          5 รายการ 4,005.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 4,005.00  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 4,005.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400005 19/10/63
6 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 4,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ทรู เมดิคอล จํากัด 4,500.00  บาท ทรู เมดิคอล จํากัด 4,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400006 19/10/63
7 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 60,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 60,000.00  บาท พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 60,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400007 16/10/63
8 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]         12 รายการ 37,635.00  บาท เฉพาะเจาะจง แอสเซนท เมดิคอล จํากัด 37,635.00  บาท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด 37,635.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400008 19/10/63
9 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 18,971.10  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 18,971.10  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 18,971.10  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400009 21/10/63
10 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 3,456.10  บาท เฉพาะเจาะจง เบตเตอร เมดิคอล แคร จํากัด 3,456.10  บาท เบตเตอร เมดิคอล แคร จํากัด 3,456.10  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400010 21/10/63
11 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 50,611.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซลิลิค ฟารมา จํากัด 50,611.00  บาท ซลิลิค ฟารมา จํากัด 50,611.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400011 21/10/63
12 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          3 รายการ 9,630.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 9,630.00  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 9,630.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400012 26/10/63
13 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 1,100.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีโอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 1,100.00  บาท ท.ีโอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 1,100.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400013 26/10/63
14 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          5 รายการ 10,860.81  บาท เฉพาะเจาะจง โกรธ ซัพพลาย จํากัด 10,860.81  บาท โกรธ ซัพพลาย จํากัด 10,860.81  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400014 26/10/63
15 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]         10 รายการ 7,856.70  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 7,856.70  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 7,856.70  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400015 27/10/63
16 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 84,378.65  บาท เฉพาะเจาะจง ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด 84,378.65  บาท ไคนีติคส แอคเซี่ยม จํากัด 84,378.65  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400016 21/10/63
17 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 2,520.00  บาท เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซิเยน 2,520.00  บาท แตฮงหลีออกซิเยน 2,520.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400017 19/10/63
18 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 4,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซพัพลาย จํากัด 4,300.00  บาท พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซพัพลาย จํากัด 4,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400018 28/10/63
19 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 305,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซลิลิค ฟารมา จํากัด 305,000.00  บาท ซลิลิค ฟารมา จํากัด 305,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400021 26/10/63
20 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          1 รายการ 63,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง แอดวานซ ไดแอกนอสติก จํากัด 63,800.00  บาท แอดวานซ ไดแอกนอสติก จํากัด 63,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400001 30/10/63
21 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]         10 รายการ 233,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด 233,300.00  บาท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด 233,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400002 30/10/63
22 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          2 รายการ 29,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เจเจไอ ไบโอเทค 29,000.00  บาท เจเจไอ ไบโอเทค 29,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400003 30/10/63
23 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          1 รายการ 29,425.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซลิลิค ฟารมา จํากัด 29,425.00  บาท ซลิลิค ฟารมา จํากัด 29,425.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400004 30/10/63
24 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          8 รายการ 15,465.00  บาท เฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด 15,465.00  บาท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด 15,465.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400005 30/10/63
25 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          3 รายการ 97,900.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดรูไบโอ (ไทยแลนด) จํากัด 97,900.00  บาท ดรูไบโอ (ไทยแลนด) จํากัด 97,900.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400006 30/10/63
26 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          6 รายการ 58,365.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมด-วัน จํากัด 58,365.00  บาท เมด-วัน จํากัด 58,365.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400007 30/10/63
27 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          2 รายการ 29,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมดเทรด 29,000.00  บาท เมดเทรด 29,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400008 30/10/63
28 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          1 รายการ 29,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง คิว.เอส.อินเตอรเนชั่นแนล 29,400.00  บาท คิว.เอส.อินเตอรเนชั่นแนล 29,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400009 30/10/63
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29 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          2 รายการ 130.00  บาท เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 นครสวรรค130.00  บาท ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 นครสวรรค 130.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400010 12/10/63
30 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          1 รายการ 2,310.00  บาท เฉพาะเจาะจง ชวนิชคอนกรีต จํากัด 2,310.00  บาท ชวนิชคอนกรีต จํากัด 2,310.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400001 14/10/63
31 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,550.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,550.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,550.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400002 01/10/63
32 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,349.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,349.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,349.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400003 02/10/63
33 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,089.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,089.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,089.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400004 03/10/63
34 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,208.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,208.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,208.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400005 04/10/63
35 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 1,826.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,826.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,826.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400006 05/10/63
36 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,276.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,276.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,276.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400007 06/10/63
37 วัสดุสํานักงาน          2 รายการ 2,160.00  บาท เฉพาะเจาะจง โงวฮงเซง 2,160.00  บาท โงวฮงเซง 2,160.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400008 06/10/63
38 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,630.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,630.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,630.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400009 07/10/63
39 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,800.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400010 08/10/63
40 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,583.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,583.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,583.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400011 09/10/63
41 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,171.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,171.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,171.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400012 10/10/63
42 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 1,902.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,902.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,902.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400013 11/10/63
43 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,425.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,425.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,425.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400014 12/10/63
44 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,687.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,687.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,687.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400015 13/10/63
45 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,288.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,288.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,288.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400016 14/10/63
46 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,780.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,780.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,780.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400017 15/10/63
47 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          1 รายการ 16,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง ชุมแสง เอส.ที. คอนกรีต จํากัด 16,200.00  บาท ชุมแสง เอส.ที. คอนกรีต จํากัด 16,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400018 16/10/63
48 วัสดุงานบานงานครัว          1 รายการ 8,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 8,000.00  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 8,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400019 16/10/63
49 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,682.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,682.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,682.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400020 16/10/63
50 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          1 รายการ 2,825.00  บาท เฉพาะเจาะจง ชุมแสง เอส.ที. คอนกรีต จํากัด 2,825.00  บาท ชุมแสง เอส.ที. คอนกรีต จํากัด 2,825.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400021 19/10/63
51 วัสดุบรโิภค          2 รายการ 10,680.00  บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส10,680.00  บาท สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส 10,680.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400022 20/10/63
52 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,320.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,320.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,320.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400023 17/10/63
53 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,168.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,168.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,168.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400024 18/10/63
54 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,727.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,727.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,727.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400025 19/10/63
55 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,631.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,631.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,631.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400026 20/10/63
56 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,440.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,440.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,440.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400027 21/10/63
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57 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,319.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,319.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,319.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400028 22/10/63
58 วัสดุบรโิภค         13 รายการ 8,347.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 8,347.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 8,347.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400029 22/10/63
59 วัสดุงานบานงานครัว          2 รายการ 1,260.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,260.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,260.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400030 22/10/63
60 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น          1 รายการ 13,032.00  บาท เฉพาะเจาะจง พีรยา  ปอพานิชกรณ 13,032.00  บาท พีรยา  ปอพานิชกรณ 13,032.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400031 22/10/63
61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น          1 รายการ 2,172.00  บาท เฉพาะเจาะจง พีรยา  ปอพานิชกรณ 2,172.00  บาท พีรยา  ปอพานิชกรณ 2,172.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400032 22/10/63
62 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 1,583.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,583.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,583.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400033 23/10/63
63 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,139.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,139.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,139.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400034 24/10/63
64 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,293.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,293.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,293.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400035 25/10/63
65 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,269.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,269.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,269.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400036 26/10/63
66 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 2,329.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,329.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,329.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400037 27/10/63
67 วัสดุงานบานงานครัว          5 รายการ 10,996.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 10,996.00  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 10,996.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400038 27/10/63
68 วัสดุสํานักงาน         23 รายการ 8,859.50  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 8,859.50  บาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 8,859.50  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400039 27/10/63
69 วัสดุสํานักงาน         23 รายการ 10,374.50  บาท เฉพาะเจาะจง ศรีมาตุลี 10,374.50  บาท ศรีมาตุลี 10,374.50  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400040 27/10/63
70 วัสดุงานบานงานครัว          4 รายการ 3,190.00  บาท เฉพาะเจาะจง เกบรรจุภัณฑ 3,190.00  บาท เกบรรจุภัณฑ 3,190.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400041 27/10/63
71 วัสดุงานบานงานครัว         20 รายการ 10,979.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 10,979.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 10,979.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400042 27/10/63
72 วัสดุไฟฟาและวิทยุ          3 รายการ 2,074.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 2,074.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 2,074.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400043 27/10/63
73 วัสดุสํานักงาน          2 รายการ 4,450.00  บาท เฉพาะเจาะจง โงวฮงเซง 4,450.00  บาท โงวฮงเซง 4,450.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400044 27/10/63
74 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          1 รายการ 930.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามโกลดบอลเฮาส จํากัด (มหาชน 930.00  บาท สยามโกลดบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 930.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400045 27/10/63
75 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 3,116.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,116.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,116.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400046 28/10/63
76 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 3,150.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,150.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,150.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400047 29/10/63
77 วัสดุบรโิภค          1 รายการ 3,163.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,163.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,163.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400048 30/10/63
78 วัสดุงานบานงานครัว          6 รายการ 2,995.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดํารงคเครื่องครัว 2,995.00  บาท ดํารงคเครื่องครัว 2,995.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400049 30/10/63
79 วัสดุสํานักงาน          3 รายการ 38,257.85  บาท เฉพาะเจาะจง สิงหทองเปเปอร จํากัด 38,257.85  บาท สิงหทองเปเปอร จํากัด 38,257.85  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400050 30/10/63
80 วัสดุไฟฟาและวิทยุ          1 รายการ 9,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง วฒันพาณิชย (อูก่ี) 9,000.00  บาท วัฒนพาณิชย (อูก่ี) 9,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400051 26/10/63
81 คาใชจาย          1 รายการ 6,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง อภรัิกษ  พยอมหอม 6,600.00  บาท อภรัิกษ  พยอมหอม 6,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400001 01/10/63
82 คาใชจาย          1 รายการ 320,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง สมจิตร หนอทอง 320,000.00  บาท สมจิตร หนอทอง 320,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400002 12/10/63
83 คาใชจาย          1 รายการ 90,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง สมจิตร หนอทอง 90,000.00  บาท สมจิตร หนอทอง 90,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400003 15/10/63
84 คาใชจาย          1 รายการ 80,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง สมจิตร หนอทอง 80,000.00  บาท สมจิตร หนอทอง 80,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400004 15/10/63
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85 คาใชจาย          1 รายการ 80,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง สมจิตร หนอทอง 80,000.00  บาท สมจิตร หนอทอง 80,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400005 15/10/63
86 คาใชจาย          1 รายการ 0.00  บาท เฉพาะเจาะจง ทีโอที จํากัด (มหาชน) 0.00  บาท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 2,973.32  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400006 22/10/63
87 คาใชจาย          1 รายการ 1,961.12  บาท เฉพาะเจาะจง ศรีทิพย ออฟฟศ ซิสเต็ม 1,961.12  บาท ศรีทิพย ออฟฟศ ซิสเต็ม 1,961.12  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400007 06/10/63
88 คาใชจาย          1 รายการ 18,945.00  บาท เฉพาะเจาะจง ส. เรืองโรจนสระบุรี 18,945.00  บาท ส. เรืองโรจนสระบุรี 18,945.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400008 06/10/63
89 คาใชจาย          7 รายการ 4,819.00  บาท เฉพาะเจาะจง กฤต.กอปป (นายพิเชษฐ  โกศล) 4,819.00  บาท กฤต.กอปป (นายพิเชษฐ  โกศล) 4,819.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400009 14/10/63
90 คาใชจาย          1 รายการ 9,020.10  บาท เฉพาะเจาะจง ทีโอที จํากัด (มหาชน) 9,020.10  บาท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 9,020.10  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400010 14/10/63
91 คาใชจาย          1 รายการ 49,590.00  บาท เฉพาะเจาะจง ศูนยแลบธนบุรี จํากัด 49,590.00  บาท ศูนยแลบธนบุรี จํากัด 49,590.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400011 19/10/63
92 คาใชจาย          1 รายการ 3,550.00  บาท เฉพาะเจาะจง ศูนยแลบธนบุรี จํากัด 3,550.00  บาท ศูนยแลบธนบุรี จํากัด 3,550.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400012 19/10/63
93 คาใชจาย          1 รายการ 1,284.00  บาท เฉพาะเจาะจง ทริปเปลที อินเทอรเน็ต  จํากัด 1,284.00  บาท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต  จํากัด 1,284.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400013 19/10/63
94 คาใชจาย          1 รายการ 620.00  บาท เฉพาะเจาะจง วฒันพาณิชย (อูก่ี) 620.00  บาท วัฒนพาณิชย (อูก่ี) 620.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400014 19/10/63
95 คาใชจาย          3 รายการ 3,650.00  บาท เฉพาะเจาะจง แสงไพศาลกระจกอลูมิเนียม 3,650.00  บาท แสงไพศาลกระจกอลูมิเนียม 3,650.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400015 19/10/63
96 คาใชจาย          1 รายการ 1,470.00  บาท เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซิเยน 1,470.00  บาท แตฮงหลีออกซิเยน 1,470.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400016 08/10/63
97 คาใชจาย          1 รายการ 99,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง สมจิตร หนอทอง 99,000.00  บาท สมจิตร หนอทอง 99,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400021 30/10/63
98 คาใชจาย          1 รายการ 120.00  บาท เฉพาะเจาะจง ชัยชนะ การไฟฟา 120.00  บาท ชัยชนะ การไฟฟา 120.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400022 20/10/63
99 คาใชจาย          3 รายการ 2,942.50  บาท เฉพาะเจาะจง อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวิส 2,942.50  บาท อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวิส 2,942.50  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400024 14/10/63
100 คาใชจาย          4 รายการ 14,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง วาสนาเซอรวิส 14,500.00  บาท วาสนาเซอรวสิ 14,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400025 30/10/63
101 คาใชจาย          1 รายการ 0.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไปรษณียไทย จํากัด 0.00  บาท ไปรษณียไทย จํากัด 514.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400026 30/10/63
102 คาไฟฟา          2 รายการ 0.00  บาท เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอชุมแสง 0.00  บาท การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอชุมแสง 328,779.61  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400027 22/10/63
103 คาใชจาย          3 รายการ 965.60  บาท เฉพาะเจาะจง สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 965.60  บาท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 965.60  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400028 05/10/63
104 ครุภัณฑยานพาหนะ          1 รายการ 1,288,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง โตโยตา เจาพระยา นครสวรรค จํากัด288,000.00  บาท โตโยตา เจาพระยา นครสวรรค จํากัด 1,288,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N60800001 22/10/63
105 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,852.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 3,852.00  บาท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 3,852.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0001 12/10/63
106 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,311.20  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 2,311.20  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 2,311.20  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0002 12/10/63
107 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 4,825.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีแมน ฟารมา จํากัด 4,825.00  บาท ท.ีแมน ฟารมา จํากัด 4,825.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0003 12/10/63
108 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,723.60  บาท เฉพาะเจาะจง เจ เอส วิชั่น จํากัด 3,723.60  บาท เจ เอส วิชั่น จํากัด 3,723.60  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0004 12/10/63
109 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,360.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) จํากัด 3,360.00  บาท เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) จํากัด 3,360.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0005 12/10/63
110 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด 4,500.00  บาท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด 4,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0006 12/10/63
111 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 4,000.00  บาท ภญิโญฟารมาซี 4,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0007 12/10/63
112 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 1,520.00  บาท เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 1,520.00  บาท ภญิโญฟารมาซี 1,520.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0008 12/10/63
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113 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง โมเดอรนแมนู จํากัด 3,200.00  บาท โมเดอรนแมนู จํากัด 3,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0009 12/10/63
114 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 1,829.70  บาท เฉพาะเจาะจง ฟารมาดิกา จํากัด 1,829.70  บาท ฟารมาดิกา จํากัด 1,829.70  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0010 12/10/63
115 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,700.00  บาท เฉพาะเจาะจง คอนติเนนเติล-ฟารม จํากัด 2,700.00  บาท คอนติเนนเติล-ฟารม จํากัด 2,700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0011 12/10/63
116 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) 3,300.00  บาท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) 3,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0012 12/10/63
117 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ฟารมีนา จํากัด 3,000.00  บาท ฟารมีนา จํากัด 3,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0013 12/10/63
118 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 25,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซลิลิค ฟารมา จํากัด 25,000.00  บาท ซลิลิค ฟารมา จํากัด 25,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0014 12/10/63
119 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 39,750.00  บาท เฉพาะเจาะจง โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส จํากัด39,750.00  บาท โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส จํากัด 39,750.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0015 12/10/63
120 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 27,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 27,000.00  บาท เซ็นทรลัโพลีเทรดด้ิง จํากัด 27,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0016 12/10/63
121 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 34,668.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสชั) 34,668.00  บาท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสชั) จํากัด 34,668.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0017 12/10/63
122 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 11,850.00  บาท เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา จํากัด 11,850.00  บาท พรอส ฟารมา จํากัด 11,850.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0018 12/10/63
123 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 42,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซลิลิค ฟารมา จํากัด 42,800.00  บาท ซลิลิค ฟารมา จํากัด 42,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0019 12/10/63
124 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 83,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 83,300.00  บาท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 83,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0020 12/10/63
125 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 38,840.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีโอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 38,840.00  บาท ท.ีโอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 38,840.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0021 12/10/63
126 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 13,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม จํากัด 13,200.00  บาท โปลิฟารม จํากัด 13,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0022 12/10/63
127 ยาและเวชภัณฑ          4 รายการ 7,350.00  บาท เฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด7,350.00  บาท สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด7,350.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0023 12/10/63
128 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 17,220.00  บาท เฉพาะเจาะจง วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด 17,220.00  บาท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด 17,220.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0024 12/10/63
129 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 44,191.00  บาท เฉพาะเจาะจง บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด 44,191.00  บาท บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด 44,191.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0025 12/10/63
130 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 99,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด99,000.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 99,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0026 12/10/63
131 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 72,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง โมเดิรน ฟารมา จํากัด 72,000.00  บาท โมเดิรน ฟารมา จํากัด 72,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0027 12/10/63
132 ยาและเวชภัณฑ          4 รายการ 19,972.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 19,972.00  บาท องคการเภสัชกรรม 19,972.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0028 12/10/63
133 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 7,324.68  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 7,324.68  บาท องคการเภสัชกรรม 7,324.68  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0029 12/10/63
134 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 21,170.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 21,170.00  บาท องคการเภสัชกรรม 21,170.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0030 12/10/63
135 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 14,873.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 14,873.00  บาท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 14,873.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0031 12/10/63
136 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 98,868.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซลิลิค ฟารมา จํากัด 98,868.00  บาท ซลิลิค ฟารมา จํากัด 98,868.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0032 12/10/63
137 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 7,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 7,000.00  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 7,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0033 12/10/63
138 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 32,228.40  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 32,228.40  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 32,228.40  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0034 12/10/63
139 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 26,730.74  บาท เฉพาะเจาะจง ซลิลิค ฟารมา จํากัด 26,730.74  บาท ซลิลิค ฟารมา จํากัด 26,730.74  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0035 12/10/63
140 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 16,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) 16,800.00  บาท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) 16,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0036 12/10/63
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141 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 9,900.00  บาท เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด 9,900.00  บาท พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด 9,900.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0037 12/10/63
142 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 17,655.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซลิลิค ฟารมา จํากัด 17,655.00  บาท ซลิลิค ฟารมา จํากัด 17,655.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0038 12/10/63
143 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 5,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสชั) 5,200.00  บาท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสชั) จํากัด 5,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0039 12/10/63
144 ยาและเวชภัณฑ          5 รายการ 48,049.00  บาท เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช จํากัด 48,049.00  บาท สหแพทยเภสัช จํากัด 48,049.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0040 12/10/63
145 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 19,928.75  บาท เฉพาะเจาะจง สยามฟารมาซูติคอล จํากัด 19,928.75  บาท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด 19,928.75  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0041 12/10/63
146 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 28,960.00  บาท เฉพาะเจาะจง แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 28,960.00  บาท แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 28,960.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0042 12/10/63
147 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 71,330.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีโอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 71,330.00  บาท ท.ีโอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 71,330.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0043 12/10/63
148 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 29,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด 29,000.00  บาท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด 29,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0044 12/10/63
149 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 82,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด82,000.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 82,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0045 12/10/63
150 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 64,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด64,500.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 64,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0046 12/10/63
151 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 96,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด96,000.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 96,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0047 12/10/63
152 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 81,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด81,600.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 81,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0048 12/10/63
153 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 67,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด67,500.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 67,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0049 12/10/63
154 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 72,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด72,000.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 72,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0050 12/10/63
155 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 99,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด99,000.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 99,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0051 12/10/63
156 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 19,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง แม็กซิม อินเตอรคอรปอรเรชัน จํากัด 19,600.00  บาท แม็กซิม อินเตอรคอรปอรเรชัน จํากัด 19,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0052 12/10/63
157 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 9,090.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด9,090.00  บาท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด 9,090.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0053 12/10/63
158 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 99,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา จํากัด 99,000.00  บาท พรอส ฟารมา จํากัด 99,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0054 12/10/63
159 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 96,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง โมเดิรน ฟารมา จํากัด 96,000.00  บาท โมเดิรน ฟารมา จํากัด 96,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0055 12/10/63
160 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 24,990.00  บาท เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา จํากัด 24,990.00  บาท พรอส ฟารมา จํากัด 24,990.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0056 12/10/63
161 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 89,559.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซลิลิค ฟารมา จํากัด 89,559.00  บาท ซลิลิค ฟารมา จํากัด 89,559.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0057 12/10/63
162 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 16,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 16,300.00  บาท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 16,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0058 12/10/63
163 ยาและเวชภัณฑ          4 รายการ 46,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง แกวมังกรเภสัช จํากัด 46,500.00  บาท แกวมังกรเภสัช จํากัด 46,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0059 12/10/63
164 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 28,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ขาวละออเภสัช จํากัด 28,000.00  บาท ขาวละออเภสัช จํากัด 28,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0060 12/10/63
165 ยาและเวชภัณฑ          5 รายการ 21,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ จํากัด 21,500.00  บาท ธงทองโอสถ จํากัด 21,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0061 12/10/63
166 ยาและเวชภัณฑ          4 รายการ 11,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ จํากัด 11,600.00  บาท ธงทองโอสถ จํากัด 11,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0062 12/10/63
167 ยาและเวชภัณฑ          6 รายการ 19,525.00  บาท เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ จํากัด 19,525.00  บาท ธงทองโอสถ จํากัด 19,525.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0063 12/10/63
168 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 12,450.00  บาท เฉพาะเจาะจง แกวมังกรเภสัช จํากัด 12,450.00  บาท แกวมังกรเภสัช จํากัด 12,450.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0064 12/10/63
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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563
โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

169 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 30,655.50  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 30,655.50  บาท องคการเภสัชกรรม 30,655.50  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0065 12/10/63
170 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 9,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม จํากัด 9,000.00  บาท โปลิฟารม จํากัด 9,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0066 12/10/63
171 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 17,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ยเูมดา จํากัด 17,500.00  บาท ยเูมดา จํากัด 17,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0067 12/10/63
172 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 10,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอเบ้ิล เมดิคอล จํากัด 10,500.00  บาท เอเบ้ิล เมดิคอล จํากัด 10,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0068 12/10/63
173 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 17,220.00  บาท เฉพาะเจาะจง ฟารมา อินโนวา จํากัด 17,220.00  บาท ฟารมา อินโนวา จํากัด 17,220.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0069 12/10/63
174 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 9,550.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีแมน ฟารมา จํากัด 9,550.00  บาท ท.ีแมน ฟารมา จํากัด 9,550.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0070 12/10/63
175 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 18,703.60  บาท เฉพาะเจาะจง ซลิลิค ฟารมา จํากัด 18,703.60  บาท ซลิลิค ฟารมา จํากัด 18,703.60  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0071 12/10/63
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1 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          6 รายการ 54,450.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีเค.เชียงใหม กรุป จํากัด 54,450.00  บาท ที.เค.เชียงใหม กรุป จํากัด 54,450.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400019 02/11/63
2 วัสดุ[ตา]          6 รายการ 49,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง อาร เอ็กซ จํากัด 49,500.00  บาท อาร เอ็กซ จํากัด 49,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400020 03/11/63
3 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 2,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ทรู เมดิคอล จํากัด 2,500.00  บาท ทรู เมดิคอล จํากัด 2,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400022 04/11/63
4 วัสดุ[ตา]         20 รายการ 60,060.00  บาท เฉพาะเจาะจง เฟรสท อาย เซอรจิคัล จํากัด 60,060.00  บาท เฟรสท อาย เซอรจิคัล จํากัด 60,060.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400023 06/11/63
5 วัสดุ[ตา]          7 รายการ 75,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง แม็กซิม อินเตอรคอรปอเรช่ัน จํากัด 75,000.00  บาท แม็กซิม อินเตอรคอรปอเรช่ัน จํากัด 75,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400024 06/11/63
6 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 53,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 53,500.00  บาท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 53,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400025 09/11/63
7 วัสดุ[ตา]          1 รายการ 41,195.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 41,195.00  บาท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 41,195.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400026 10/11/63
8 วัสดุ[ตา]         17 รายการ 71,700.00  บาท เฉพาะเจาะจง อาร เอ็กซ จํากัด 71,700.00  บาท อาร เอ็กซ จํากัด 71,700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400027 10/11/63
9 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 1,900.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 1,900.00  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 1,900.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400028 11/11/63
10 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          3 รายการ 3,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซ.ีเอ.สมุนไพร 3,200.00  บาท ซ.ีเอ.สมุนไพร 3,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400029 10/11/63
11 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 564.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 564.00  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 564.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400030 13/11/63
12 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 900.00  บาท เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซิเยน 900.00  บาท แตฮงหลีออกซิเยน 900.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400031 16/11/63
13 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 22,149.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 22,149.00  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 22,149.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400032 16/11/63
14 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 14,420.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 14,420.00  บาท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 14,420.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400033 23/11/63
15 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          4 รายการ 1,085.00  บาท เฉพาะเจาะจง แอสเซนท เมดิคอล จํากัด 1,085.00  บาท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด 1,085.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400034 23/11/63
16 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 23,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไทยเพียวดีไวซ จํากัด 23,400.00  บาท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด 23,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400035 23/11/63
17 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 2,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีโอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 2,200.00  บาท ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 2,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400036 23/11/63
18 วัสดุ[ตา]          3 รายการ 97,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง อินโนเทค เซอรจิคอล จํากัด 97,400.00  บาท อินโนเทค เซอรจิคอล จํากัด 97,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400037 23/11/63
19 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          3 รายการ 1,488.00  บาท เฉพาะเจาะจง พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จํากัด 1,488.00  บาท พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จํากัด 1,488.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400038 24/11/63
20 วัสดุ[ตา]          6 รายการ 54,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 54,000.00  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 54,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400039 24/11/63
21 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 1,530.00  บาท เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซิเยน 1,530.00  บาท แตฮงหลีออกซิเยน 1,530.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400040 24/11/63
22 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]         15 รายการ 10,025.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 10,025.00  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 10,025.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400041 25/11/63
23 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 3,242.10  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 3,242.10  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 3,242.10  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400042 25/11/63
24 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 1,040.04  บาท เฉพาะเจาะจง เบตเตอร เมดิคอล แคร จํากัด 1,040.04  บาท เบตเตอร เมดิคอล แคร จํากัด 1,040.04  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400043 25/11/63
25 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          3 รายการ 34,568.49  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 34,568.49  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 34,568.49  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400044 25/11/63
26 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          3 รายการ 4,280.00  บาท เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 4,280.00  บาท พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 4,280.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400045 25/11/63
27 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 3,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง โกรธ ซัพพลาย จํากัด 3,300.00  บาท โกรธ ซัพพลาย จํากัด 3,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400046 30/11/63
28 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 1,260.00  บาท เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซิเยน 1,260.00  บาท แตฮงหลีออกซิเยน 1,260.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400047 30/11/63
29 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 360.00  บาท เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซิเยน 360.00  บาท แตฮงหลีออกซิเยน 360.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400048 30/11/63
30 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          1 รายการ 149,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง กูด เฮลธ ฟารมาซูติคอล จํากัด 149,000.00  บาท กูด เฮลธ ฟารมาซูติคอล จํากัด 149,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400011 18/11/63
31 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          9 รายการ 303,700.00  บาท เฉพาะเจาะจง อินเตอร คอรปอเรช่ัน จํากัด 303,700.00  บาท อินเตอร คอรปอเรช่ัน จํากัด 303,700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400012 30/11/63
32 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          5 รายการ 90,025.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 90,025.00  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 90,025.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400013 30/11/63
33 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          1 รายการ 32,900.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด 32,900.00  บาท ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด 32,900.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400014 30/11/63
34 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          6 รายการ 590.00  บาท เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 นครสวรรค 590.00  บาท ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 นครสวรรค 590.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400015 12/11/63
35 วัสดุโฆษณาและเผยแพร          2 รายการ 400.00  บาท เฉพาะเจาะจง เกียรติหญิง (นายเมธาวี  ภัทรนาวิก) 400.00  บาท เกียรติหญิง (นายเมธาวี  ภัทรนาวิก) 400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400052 02/11/63
36 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,480.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,480.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,480.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400053 01/11/63
37 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,445.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,445.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,445.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400054 01/11/63
38 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,245.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,245.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,245.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400055 02/11/63
39 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น          3 รายการ 36,055.00  บาท เฉพาะเจาะจง ปอพานิชกรณชุมแสง จํากัด 36,055.00  บาท ปอพานิชกรณชุมแสง จํากัด 36,055.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400056 03/11/63

แบบสรุปผลการดาํเนนิการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
โรงพยาบาลชมุแสง จังหวัดนครสวรรค
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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40 วัสดุบริโภค          1 รายการ 3,682.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,682.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,682.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400057 03/11/63
41 วัสดุบริโภค          1 รายการ 3,324.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,324.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,324.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400058 04/11/63
42 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          1 รายการ 13,081.82  บาท เฉพาะเจาะจง ไทยโลหะการ 13,081.82  บาท ไทยโลหะการ 13,081.82  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400059 04/11/63
43 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          3 รายการ 6,591.20  บาท เฉพาะเจาะจง ไทยโลหะหลังคาเหล็ก 6,591.20  บาท ไทยโลหะหลังคาเหล็ก 6,591.20  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400060 05/11/63
44 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          1 รายการ 22,486.05  บาท เฉพาะเจาะจง ไทยโลหะการ 22,486.05  บาท ไทยโลหะการ 22,486.05  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400061 09/11/63
45 วัสดุสํานักงาน          1 รายการ 1,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง โงวฮงเซง 1,300.00  บาท โงวฮงเซง 1,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400062 10/11/63
46 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          7 รายการ 4,708.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไทยโลหะการ 4,708.00  บาท ไทยโลหะการ 4,708.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400063 11/11/63
47 วัสดุบริโภค          1 รายการ 3,046.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,046.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,046.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400064 05/11/63
48 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,946.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,946.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,946.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400065 06/11/63
49 วัสดุบริโภค          1 รายการ 3,278.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,278.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,278.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400066 07/11/63
50 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,744.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,744.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,744.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400067 08/11/63
51 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,957.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,957.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,957.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400068 09/11/63
52 วัสดุบริโภค          1 รายการ 3,526.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,526.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,526.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400069 10/11/63
53 วัสดุบริโภค          1 รายการ 3,206.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,206.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,206.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400070 11/11/63
54 วัสดุบริโภค          1 รายการ 3,335.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,335.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,335.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400071 12/11/63
55 วัสดุบริโภค          1 รายการ 3,307.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,307.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,307.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400072 13/11/63
56 วัสดุสํานักงาน          1 รายการ 12,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมดิกา  แพ็คก้ิง จํากัด 12,600.00  บาท เมดิกา  แพ็คก้ิง จํากัด 12,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400073 13/11/63
57 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,646.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,646.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,646.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400074 14/11/63
58 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น          1 รายการ 9,774.00  บาท เฉพาะเจาะจง พีรยา  ปอพานิชกรณ 9,774.00  บาท พีรยา  ปอพานิชกรณ 9,774.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400075 18/11/63
59 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น          1 รายการ 2,172.00  บาท เฉพาะเจาะจง พีรยา  ปอพานิชกรณ 2,172.00  บาท พีรยา  ปอพานิชกรณ 2,172.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400076 18/11/63
60 วัสดุสํานักงาน          1 รายการ 85,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมดิกา  แพ็คก้ิง จํากัด 85,000.00  บาท เมดิกา  แพ็คก้ิง จํากัด 85,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400077 18/11/63
61 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          3 รายการ 743.65  บาท เฉพาะเจาะจง ไทยโลหะการ 743.65  บาท ไทยโลหะการ 743.65  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400078 23/11/63
62 วัสดุสํานักงาน          1 รายการ 3,660.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมดิกา  แพ็คก้ิง จํากัด 3,660.00  บาท เมดิกา  แพ็คก้ิง จํากัด 3,660.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400079 23/11/63
63 วัสดุสํานักงาน          3 รายการ 898.00  บาท เฉพาะเจาะจง ศรีมาตุลี 898.00  บาท ศรีมาตุลี 898.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400080 02/11/63
64 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,250.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,250.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,250.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400081 15/11/63
65 วัสดุไฟฟาและวิทยุ          2 รายการ 280.00  บาท เฉพาะเจาะจง ชุมพลอีเล็คโทรนิคส 280.00  บาท ชุมพลอีเล็คโทรนิคส 280.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400082 26/11/63
66 วัสดุบริโภค          1 รายการ 3,991.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,991.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,991.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400083 16/11/63
67 วัสดุบริโภค          1 รายการ 3,759.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,759.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,759.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400084 17/11/63
68 วัสดุบริโภค          1 รายการ 3,388.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,388.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,388.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400085 18/11/63
69 วัสดุบริโภค          1 รายการ 3,374.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,374.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,374.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400086 19/11/63
70 วัสดุบริโภค          1 รายการ 3,149.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,149.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,149.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400087 20/11/63
71 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,449.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,449.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,449.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400088 21/11/63
72 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,741.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,741.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,741.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400089 22/11/63
73 วัสดุบริโภค          1 รายการ 3,170.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,170.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,170.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400090 23/11/63
74 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,424.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,424.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,424.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400091 24/11/63
75 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,582.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,582.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,582.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400092 25/11/63
76 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,121.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,121.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,121.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400093 26/11/63
77 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,705.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,705.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,705.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400094 27/11/63
78 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,432.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,432.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,432.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400095 28/11/63
79 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,493.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,493.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,493.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400096 29/11/63
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80 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,621.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,621.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,621.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400097 30/11/63
81 วัสดุโฆษณาและเผยแพร          2 รายการ 400.00  บาท เฉพาะเจาะจง เกียรติหญิง (นายเมธาวี  ภัทรนาวิก) 400.00  บาท เกียรติหญิง (นายเมธาวี  ภัทรนาวิก) 400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400098 30/11/63
82 คาใชจาย          1 รายการ 1,470.00  บาท เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซิเยน 1,470.00  บาท แตฮงหลีออกซิเยน 1,470.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400029 09/11/63
83 คาใชจาย          1 รายการ 2,126.88  บาท เฉพาะเจาะจง ศรีทิพย ออฟฟศ ซิสเต็ม 2,126.88  บาท ศรีทิพย ออฟฟศ ซิสเต็ม 2,126.88  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400030 06/11/63
84 คาใชจาย          1 รายการ 15,039.00  บาท เฉพาะเจาะจง ส. เรืองโรจนสระบุรี 15,039.00  บาท ส. เรืองโรจนสระบุรี 15,039.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400031 06/11/63
85 คาใชจาย          9 รายการ 7,394.20  บาท เฉพาะเจาะจง กฤต.กอปป (นายพิเชษฐ  โกศล) 7,394.20  บาท กฤต.กอปป (นายพิเชษฐ  โกศล) 7,394.20  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400032 06/11/63
86 คาใชจาย          1 รายการ 55,730.00  บาท เฉพาะเจาะจง ศูนยแลบธนบุรี จํากัด 55,730.00  บาท ศูนยแลบธนบุรี จํากัด 55,730.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400033 12/11/63
87 คาใชจาย          1 รายการ 7,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง พิเชฐ  ภูพันธ 7,200.00  บาท พิเชฐ  ภูพันธ 7,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400034 17/11/63
88 คาใชจาย          1 รายการ 69,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง สมจิตร หนอทอง 69,000.00  บาท สมจิตร หนอทอง 69,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400035 11/11/63
89 คาใชจาย          1 รายการ 45,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง สมจิตร หนอทอง 45,000.00  บาท สมจิตร หนอทอง 45,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400036 11/11/63
90 คาใชจาย          1 รายการ 6,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง อภิรักษ  พยอมหอม 6,600.00  บาท อภิรักษ  พยอมหอม 6,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400037 02/11/63
91 คาใชจาย          5 รายการ 70,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ประเสริฐหมอการชาง 70,000.00  บาท ประเสริฐหมอการชาง 70,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400038 18/11/63
92 คาใชจาย          1 รายการ 14,000.28  บาท เฉพาะเจาะจง อีสทอินโนเวชั่น จํากัด 14,000.28  บาท อีสทอินโนเวชั่น จํากัด 1,166.69  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400039 05/11/63
93 คาใชจาย          1 รายการ 1,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง ศูนยแลบธนบุรี จํากัด 1,600.00  บาท ศูนยแลบธนบุรี จํากัด 1,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400040 13/11/63
94 คาใชจาย          1 รายการ 9,020.10  บาท เฉพาะเจาะจง ทีโอที จํากัด (มหาชน) 9,020.10  บาท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 9,020.10  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400041 13/11/63
95 คาใชจาย          1 รายการ 1,284.00  บาท เฉพาะเจาะจง ทริปเปลที อินเทอรเน็ต  จํากัด 1,284.00  บาท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต  จํากัด 1,284.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400042 18/11/63
96 คาใชจาย          1 รายการ 15,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง แสงไพศาลกระจกอลูมิเนียม 15,500.00  บาท แสงไพศาลกระจกอลูมิเนียม 15,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400043 18/11/63
97 คาใชจาย          1 รายการ 0.00  บาท เฉพาะเจาะจง ทีโอที จํากัด (มหาชน) 0.00  บาท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 3,077.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400048 26/11/63
98 คาใชจาย          1 รายการ 5,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ชาลิสา  หวยแกว 5,000.00  บาท ชาลิสา  หวยแกว 5,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400050 12/11/63
99 คาใชจาย          1 รายการ 1,470.00  บาท เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซิเยน 1,470.00  บาท แตฮงหลีออกซิเยน 1,470.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400051 30/11/63
100 คาใชจาย          1 รายการ 3,840.00  บาท เฉพาะเจาะจง ชุมพลอีเล็คโทรนิคส 3,840.00  บาท ชุมพลอีเล็คโทรนิคส 3,840.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400052 26/11/63
101 คาใชจาย          3 รายการ 1,650.00  บาท เฉพาะเจาะจง ชุมพลอีเล็คโทรนิคส 1,650.00  บาท ชุมพลอีเล็คโทรนิคส 1,650.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400053 26/11/63
102 คาใชจาย          1 รายการ 0.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไปรษณียไทย จํากัด 0.00  บาท ไปรษณียไทย จํากัด 257.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400054 30/11/63
103 คาใชจาย          1 รายการ 9,432.05  บาท เฉพาะเจาะจง เด็นทาเนียร จํากัด 9,432.05  บาท เด็นทาเนียร จํากัด 9,432.05  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400055 23/11/63
104 คาไฟฟา          2 รายการ 0.00  บาท เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอชุมแสง 0.00  บาท การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอชุมแสง 289,820.53  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400056 21/11/63
105 ครุภัณฑงานบานงานครัว          1 รายการ 265,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง พีซีซี เจนเนอรัล ซัพพลาย จํากัด 265,000.00  บาท พีซีซี เจนเนอรัล ซัพพลาย จํากัด 265,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N66400001 04/11/63
106 ครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ          1 รายการ 2,180.00  บาท เฉพาะเจาะจง สุชินพานิช 2,180.00  บาท สุชินพานิช 2,180.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N66400002 26/11/63
107 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟารมา 3,600.00  บาท พรีเมด ฟารมา 3,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0081 03/11/63
108 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 4,000.00  บาท องคการเภสัชกรรม 4,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0082 03/11/63
109 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,140.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีแมน ฟารมา จํากัด 4,140.00  บาท ที.แมน ฟารมา จํากัด 4,140.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0083 03/11/63
110 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,240.00  บาท เฉพาะเจาะจง ฟารมีนา จํากัด 2,240.00  บาท ฟารมีนา จํากัด 2,240.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0084 03/11/63
111 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,568.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอฟ.ซี.พี. จํากัด 2,568.00  บาท เอฟ.ซี.พี. จํากัด 2,568.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0085 03/11/63
112 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีโอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 2,500.00  บาท ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 2,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0086 03/11/63
113 ยาและเวชภัณฑ         10 รายการ 4,700.00  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาว นํ้าผึ้ง ประภาสมณเฑียร 4,700.00  บาท นางสาว นํ้าผึ้ง ประภาสมณเฑียร 4,700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0087 03/11/63
114 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 11,681.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 11,681.00  บาท องคการเภสัชกรรม 11,681.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0088 03/11/63
115 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 73,958.40  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 73,958.40  บาท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 73,958.40  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0089 03/11/63
116 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 6,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมดไลน จํากัด 6,000.00  บาท เมดไลน จํากัด 6,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0090 03/11/63
117 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 40,167.80  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 40,167.80  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 40,167.80  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0091 03/11/63
118 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 29,874.40  บาท เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 29,874.40  บาท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 29,874.40  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0092 03/11/63
119 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 39,590.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 39,590.00  บาท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 39,590.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0093 03/11/63
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120 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 59,920.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 59,920.00  บาท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 59,920.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0094 03/11/63
121 ยาและเวชภัณฑ          4 รายการ 26,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟารมาซี 26,500.00  บาท ภิญโญฟารมาซี 26,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0095 03/11/63
122 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 20,250.00  บาท เฉพาะเจาะจง ฟารมาแลนด (1982) จํากัด 20,250.00  บาท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด 20,250.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0096 03/11/63
123 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 96,095.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 96,095.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 96,095.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0097 03/11/63
124 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 5,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด 5,800.00  บาท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด 5,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0098 03/11/63
125 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 28,248.00  บาท เฉพาะเจาะจง แคสปา ฟารมาซูติคอล(ประเทศไทย) จํากัด 28,248.00  บาท แคสปา ฟารมาซูติคอล(ประเทศไทย) จํากัด 28,248.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0099 03/11/63
126 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 8,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช จํากัด 8,800.00  บาท สหแพทยเภสัช จํากัด 8,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0100 03/11/63
127 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 5,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง คอนดรักส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 5,500.00  บาท คอนดรักส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 5,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0101 03/11/63
128 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 5,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง พาตารแลบ(2517) จํากัด 5,400.00  บาท พาตารแลบ(2517) จํากัด 5,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0102 03/11/63
129 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 14,700.00  บาท เฉพาะเจาะจง แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด 14,700.00  บาท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด 14,700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0103 03/11/63
130 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 17,220.00  บาท เฉพาะเจาะจง ว.ีแอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด 17,220.00  บาท วี.แอนด.ว.ีกรุงเทพฯ จํากัด 17,220.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0104 03/11/63
131 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 37,492.80  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 37,492.80  บาท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 37,492.80  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0105 03/11/63
132 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 6,358.00  บาท เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) 6,358.00  บาท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) 6,358.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0106 03/11/63
133 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 19,750.00  บาท เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) 19,750.00  บาท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) 19,750.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0107 03/11/63
134 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 5,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 5,400.00  บาท องคการเภสัชกรรม 5,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0108 03/11/63
135 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 27,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน จํากัด 27,800.00  บาท ยโูทเปยน จํากัด 27,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0109 03/11/63
136 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 74,700.00  บาท เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 74,700.00  บาท เซน็ทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 74,700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0110 03/11/63
137 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 5,649.60  บาท เฉพาะเจาะจง 101 เมดิแคร จํากัด 5,649.60  บาท 101 เมดิแคร จํากัด 5,649.60  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0111 03/11/63
138 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 16,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอรี(่อํานวยเภสัช) จํากัด 16,200.00  บาท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอรี(่อํานวยเภสัช) จํากัด 16,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0112 03/11/63
139 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ฟารมีนา จํากัด 2,500.00  บาท ฟารมีนา จํากัด 2,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0113 11/11/63
140 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,840.00  บาท เฉพาะเจาะจง โมเดอรนแมนู จํากัด 3,840.00  บาท โมเดอรนแมนู จํากัด 3,840.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0114 11/11/63
141 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 4,200.00  บาท องคการเภสัชกรรม 4,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0115 11/11/63
142 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศอพท.(สป.กลาโหม) 2,000.00  บาท โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศอพท.(สป.กลาโหม) 2,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0116 11/11/63
143 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด 4,200.00  บาท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด 4,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0117 11/11/63
144 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,103.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามฟารมาซูติคอล จํากัด 3,103.00  บาท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด 3,103.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0118 11/11/63
145 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ฟารมาแลนด (1982) จํากัด 4,500.00  บาท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด 4,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0119 11/11/63
146 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 1,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา จํากัด 1,300.00  บาท พรอส ฟารมา จํากัด 1,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0120 11/11/63
147 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,700.00  บาท เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล พลัส จํากัด 2,700.00  บาท พีเอ็มแอล พลัส จํากัด 2,700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0121 11/11/63
148 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 64,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 64,000.00  บาท เซน็ทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 64,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0122 11/11/63
149 ยาและเวชภัณฑ          4 รายการ 87,917.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 87,917.00  บาท องคการเภสัชกรรม 87,917.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0123 11/11/63
150 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 25,143.60  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 25,143.60  บาท องคการเภสัชกรรม 25,143.60  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0124 11/11/63
151 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 13,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศอพท.(สป.กลาโหม) 13,500.00  บาท โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศอพท.(สป.กลาโหม) 13,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0125 11/11/63
152 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 21,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 21,600.00  บาท องคการเภสัชกรรม 21,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0126 11/11/63
153 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 42,639.50  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 42,639.50  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 42,639.50  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0127 11/11/63
154 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 83,716.80  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 83,716.80  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 83,716.80  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0128 11/11/63
155 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 31,297.50  บาท เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 31,297.50  บาท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 31,297.50  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0129 11/11/63
156 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 8,988.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 8,988.00  บาท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 8,988.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0130 11/11/63
157 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 61,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีโอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 61,300.00  บาท ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 61,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0131 11/11/63
158 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 5,700.00  บาท เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) 5,700.00  บาท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) 5,700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0132 11/11/63
159 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 16,100.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอเช่ียน ฟารมาซูติคัล จํากัด 16,100.00  บาท เอเช่ียน ฟารมาซูติคัล จํากัด 16,100.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0133 11/11/63
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160 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 93,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง คอสมา เทรดด้ิง จํากัด 93,600.00  บาท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 93,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0134 11/11/63
161 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 17,850.00  บาท เฉพาะเจาะจง คอสมา เทรดด้ิง จํากัด 17,850.00  บาท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 17,850.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0135 11/11/63
174 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 5,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส จํากัด 5,000.00  บาท พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส จํากัด 5,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0136 11/11/63
175 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 21,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม จํากัด 21,000.00  บาท โปลิฟารม จํากัด 21,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0137 11/11/63
176 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 81,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 81,600.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 81,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0138 11/11/63
177 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 99,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 99,000.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 99,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0139 11/11/63
178 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 14,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 14,600.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 14,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0140 11/11/63
179 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 15,150.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 15,150.00  บาท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 15,150.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0141 11/11/63
180 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 10,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง มาสุ จํากัด 10,000.00  บาท มาสุ จํากัด 10,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0142 11/11/63
181 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 19,346.00  บาท เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด 19,346.00  บาท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด 19,346.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0143 11/11/63
182 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 12,840.00  บาท เฉพาะเจาะจง อารเอ็กซ จํากัด 12,840.00  บาท อารเอ็กซ จํากัด 12,840.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0144 11/11/63
183 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 18,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 18,000.00  บาท เซน็ทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 18,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0145 11/11/63
184 ยาและเวชภัณฑ          5 รายการ 7,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) 7,600.00  บาท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) 7,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0146 11/11/63
185 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 6,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด 6,300.00  บาท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด 6,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0147 11/11/63
186 ยาและเวชภัณฑ          4 รายการ 23,100.00  บาท เฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด23,100.00  บาท สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด23,100.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0148 24/11/63

















































































แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา ราคาท่ีตกลงซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีของสัญญา วันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท)

1 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 3,440.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด 3,440.00  บาท เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด 3,440.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400205 01/06/64

2 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          7 รายการ 25,585.00  บาท เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 25,585.00  บาท พ.ีเอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 25,585.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400206 01/06/64

3 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          5 รายการ 17,034.40  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 17,034.40  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 17,034.40  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400207 01/06/64

4 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 10,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไซเอนซเมด จํากัด 10,000.00  บาท ไซเอนซเมด จํากัด 10,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400208 04/06/64

5 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 3,050.00  บาท เฉพาะเจาะจง พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซพัพลาย จํากัด 3,050.00  บาท พ.ีพี.เอส.ฮอสพิทอล ซพัพลาย จํากัด 3,050.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400209 04/06/64

6 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 2,015.00  บาท เฉพาะเจาะจง แอสเซนท เมดิคอล จํากัด 2,015.00  บาท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด 2,015.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400210 04/06/64

7 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 720.00  บาท เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซเิยน 720.00  บาท แตฮงหลีออกซิเยน 720.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400211 09/06/64

8 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          6 รายการ 7,070.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 7,070.00  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 7,070.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400212 10/06/64

9 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 11,235.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 11,235.00  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 11,235.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400213 16/06/64

10 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 7,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ทรู เมดิคอล จํากัด 7,500.00  บาท ทรู เมดิคอล จํากัด 7,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400214 16/06/64

11 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 990.00  บาท เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซเิยน 990.00  บาท แตฮงหลีออกซิเยน 990.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400215 18/06/64

12 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 400,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ.พี.เมดิคอล เซอรวิส 400,000.00  บาท เอ.พี.เมดิคอล เซอรวิส 400,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400216 14/06/64

13 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]         10 รายการ 10,445.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 10,445.00  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 10,445.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400217 21/06/64

14 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 98,050.00  บาท เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 98,050.00  บาท พ.ีเอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 98,050.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400218 22/06/64

15 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 58,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ตาป เอ็นเตอรไพรส จํากัด 58,000.00  บาท ตาป เอ็นเตอรไพรส จํากัด 58,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400219 18/06/64

16 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]         10 รายการ 62,270.00  บาท เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 62,270.00  บาท พ.ีเอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 62,270.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400220 22/06/64

17 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          3 รายการ 69,750.00  บาท เฉพาะเจาะจง พีแอล ถุงซิปพลาสติก จํากัด 69,750.00  บาท พีแอล ถุงซิปพลาสติก จํากัด 69,750.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400221 23/06/64

18 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          4 รายการ 36,325.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด 36,325.00  บาท เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด 36,325.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400222 23/06/64

19 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 23,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไทยเพียวดีไวซ จํากัด 23,400.00  บาท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด 23,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400223 23/06/64

20 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          6 รายการ 17,840.00  บาท เฉพาะเจาะจง แอสเซนท เมดิคอล จํากัด 17,840.00  บาท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด 17,840.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400224 24/06/64

21 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          3 รายการ 11,427.60  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 11,427.60  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 11,427.60  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400225 25/06/64

22 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 21,630.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 21,630.00  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 21,630.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400226 25/06/64

23 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 3,733.41  บาท เฉพาะเจาะจง โกรธ ซพัพลาย จํากัด 3,733.41  บาท โกรธ ซพัพลาย จํากัด 3,733.41  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400227 25/06/64

24 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 82,657.50  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 82,657.50  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 82,657.50  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400228 25/06/64

25 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 1,100.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีโอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 1,100.00  บาท ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 1,100.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400229 25/06/64

26 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 540.00  บาท เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซเิยน 540.00  บาท แตฮงหลีออกซิเยน 540.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400230 22/06/64

27 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          1 รายการ 50,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ควิไบโอซายน จํากัด 50,000.00  บาท คิวไบโอซายน จํากัด 50,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400058 14/06/64

28 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          4 รายการ 62,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง อินเตอร คอรปอเรช่ัน จํากัด 62,300.00  บาท อินเตอร คอรปอเรช่ัน จํากัด 62,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400059 23/06/64

29 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          1 รายการ 1,712.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 1,712.00  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 1,712.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400060 23/06/64

30 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          8 รายการ 31,671.20  บาท เฉพาะเจาะจง แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด 31,671.20  บาท แล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด 31,671.20  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400061 23/06/64

31 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          1 รายการ 9,900.00  บาท เฉพาะเจาะจง แอดวานซ ไดแอกนอสติก จํากัด 9,900.00  บาท แอดวานซ ไดแอกนอสติก จํากัด 9,900.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400062 23/06/64

32 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          1 รายการ 74,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง กูด เฮลธ ฟารมาซูติคอล จํากัด 74,500.00  บาท กูด เฮลธ ฟารมาซูติคอล จํากัด 74,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400063 23/06/64

33 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          2 รายการ 34,775.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมด-วัน จํากัด 34,775.00  บาท เมด-วัน จํากัด 34,775.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400064 23/06/64

34 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          4 รายการ 430.00  บาท เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 นครสวรรค 430.00  บาท ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 นครสวรรค 430.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400065 11/06/64

35 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          1 รายการ 29,425.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 29,425.00  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 29,425.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400066 30/06/64

36 วัสดุทันตกรรม          1 รายการ 5,799.40  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 5,799.40  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 5,799.40  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N36400020 07/06/64

37 วัสดุทันตกรรม          1 รายการ 200.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไจโก อินเตอรเทรด จํากัด 200.00  บาท ไจโก อินเตอรเทรด จํากัด 200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N36400021 08/06/64

38 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          1 รายการ 8,083.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไทยโลหะหลังคาเหล็ก 8,083.00  บาท ไทยโลหะหลังคาเหลก็ 8,083.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400421 01/06/64

39 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,509.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,509.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,509.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400422 01/06/64

40 วัสดุสํานักงาน          1 รายการ 400.00  บาท เฉพาะเจาะจง เพ่ือนนักเรียน 400.00  บาท เพื่อนนักเรียน 400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400423 02/06/64

41 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,639.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,639.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,639.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400424 02/06/64

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2564

โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค

วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
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42 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,876.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,876.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,876.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400425 03/06/64

43 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น          3 รายการ 43,932.00  บาท เฉพาะเจาะจง ปอพานิชกรณชุมแสง จํากัด 43,932.00  บาท ปอพานิชกรณชุมแสง จํากัด 43,932.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400426 04/06/64

44 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          2 รายการ 860.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไทยโลหะหลังคาเหล็ก 860.00  บาท ไทยโลหะหลังคาเหลก็ 860.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400427 04/06/64

45 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,045.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,045.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,045.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400428 04/06/64

46 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,255.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,255.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,255.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400429 05/06/64

47 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,629.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,629.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,629.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400430 06/06/64

48 วัสดุบริโภค          2 รายการ 10,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธกส. 10,400.00  บาท สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธกส 10,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400431 07/06/64

49 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,032.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,032.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,032.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400432 07/06/64

50 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,976.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,976.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,976.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400433 08/06/64

51 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,765.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,765.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,765.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400434 09/06/64

52 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,917.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,917.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,917.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400435 10/06/64

53 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,009.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,009.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,009.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400436 11/06/64

54 วัสดุงานบานงานครัว          1 รายการ 720.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดํารงคเคร่ืองครัว 720.00  บาท ดํารงคเคร่ืองครัว 720.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400437 07/06/64

55 วัสดุงานบานงานครัว          1 รายการ 1,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมงหลีฮวด 1,000.00  บาท เมงหลีฮวด 1,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400438 11/06/64

56 วัสดุงานบานงานครัว          1 รายการ 2,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมงหลีฮวด 2,500.00  บาท เมงหลีฮวด 2,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400439 16/06/64

57 วัสดุงานบานงานครัว          1 รายการ 750.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมงหลีฮวด 750.00  บาท เมงหลีฮวด 750.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400440 14/06/64

58 วัสดุงานบานงานครัว          1 รายการ 960.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดํารงคเคร่ืองครัว 960.00  บาท ดํารงคเคร่ืองครัว 960.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400441 21/06/64

59 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,514.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,514.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,514.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400442 12/06/64

60 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,724.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,724.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,724.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400443 13/06/64

61 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,667.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,667.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,667.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400444 14/06/64

62 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,892.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,892.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,892.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400445 15/06/64

63 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          4 รายการ 1,255.00  บาท เฉพาะเจาะจง วฒันพาณิชย (อูกี)่ 1,255.00  บาท วัฒนพาณิชย (อูกี)่ 1,255.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400446 15/06/64

64 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,771.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,771.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,771.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400447 16/06/64

65 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,997.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,997.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,997.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400448 17/06/64

66 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,871.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,871.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,871.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400449 18/06/64

67 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          1 รายการ 600.00  บาท เฉพาะเจาะจง แสงไพศาลกระจกอลูมิเนียม 600.00  บาท แสงไพศาลกระจกอลูมิเนียม 600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400450 15/06/64

68 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          1 รายการ 28,112.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามพาณิชย(โดยนายวรวุธ  จิตมหาวงศ) 28,112.00  บาท สยามพาณิชย(โดยนายวรวุธ  จิตมหาวงศ) 28,112.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400451 21/06/64

69 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,972.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,972.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,972.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400452 19/06/64

70 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,183.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,183.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,183.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400453 20/06/64

71 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,529.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,529.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,529.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400454 21/06/64

72 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,374.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,374.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,374.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400455 22/06/64

73 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,995.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,995.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,995.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400456 23/06/64

74 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,287.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,287.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,287.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400457 24/06/64

75 วัสดุคอมพิวเตอร          8 รายการ 22,450.00  บาท เฉพาะเจาะจง อินเตอรคอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด เทคโนโลยี จํากัด22,450.00  บาท อินเตอรคอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด เทคโนโลยี จํากัด22,450.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400458 25/06/64

76 วัสดุสํานักงาน          3 รายการ 8,910.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมดิกา  แพ็คกิ้ง จํากัด 8,910.00  บาท เมดิกา  แพ็คกิ้ง จํากัด 8,910.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400459 25/06/64

77 วัสดุงานบานงานครัว          2 รายการ 2,925.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดํารงคเคร่ืองครัว 2,925.00  บาท ดํารงคเคร่ืองครัว 2,925.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400460 28/06/64

78 วัสดุงานบานงานครัว          1 รายการ 540.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมงหลีฮวด 540.00  บาท เมงหลีฮวด 540.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400461 29/06/64

79 วัสดุงานบานงานครัว          2 รายการ 1,650.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมงหลีฮวด 1,650.00  บาท เมงหลีฮวด 1,650.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400462 30/06/64

80 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,049.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,049.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,049.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400463 25/06/64

81 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,038.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,038.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,038.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400464 26/06/64

82 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,904.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,904.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,904.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400465 27/06/64
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83 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,821.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,821.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,821.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400466 28/06/64

84 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,875.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,875.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,875.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400467 29/06/64

85 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,869.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,869.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,869.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400468 30/06/64

86 คาใชจาย          1 รายการ 1,470.00  บาท เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซเิยน 1,470.00  บาท แตฮงหลีออกซิเยน 1,470.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400282 02/06/64

87 คาใชจาย          1 รายการ 27,510.00  บาท เฉพาะเจาะจง ศนูยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 27,510.00  บาท ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 27,510.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400283 11/06/64

88 คาใชจาย          1 รายการ 1,160.00  บาท เฉพาะเจาะจง อีสทอินโนเวช่ัน จํากัด 1,160.00  บาท อีสทอินโนเวช่ัน จํากัด 1,160.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400284 01/06/64

89 คาใชจาย          1 รายการ 2,734.48  บาท เฉพาะเจาะจง ศรีทิพย ออฟฟศ ซิสเต็ม 2,734.48  บาท ศรีทิพย ออฟฟศ ซิสเต็ม 2,734.48  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400285 04/06/64

90 คาใชจาย          1 รายการ 23,197.60  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 23,197.60  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 23,197.60  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400286 04/06/64

91 คาใชจาย          1 รายการ 6,687.50  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 6,687.50  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 6,687.50  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400287 07/06/64

92 คาใชจาย          1 รายการ 23,598.00  บาท เฉพาะเจาะจง ส. เรืองโรจนสระบุรี 23,598.00  บาท ส. เรืองโรจนสระบุรี 23,598.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400288 07/06/64

93 คาใชจาย          1 รายการ 200.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไจโก อินเตอรเทรด จํากัด 200.00  บาท ไจโก อินเตอรเทรด จํากัด 200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400289 08/06/64

94 คาใชจาย          1 รายการ 18,521.70  บาท เฉพาะเจาะจง อนุพันธเดนตอลแลป 18,521.70  บาท อนุพันธเดนตอลแลป 18,521.70  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400290 10/06/64

95 คาใชจาย          1 รายการ 38,780.00  บาท เฉพาะเจาะจง ศนูยแลบธนบุรี จํากัด 38,780.00  บาท ศูนยแลบธนบุรี จํากัด 38,780.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400291 11/06/64

96 คาใชจาย          1 รายการ 24,712.72  บาท เฉพาะเจาะจง กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 24,712.72  บาท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 24,712.72  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400292 11/06/64

97 คาใชจาย          1 รายการ 22,241.02  บาท เฉพาะเจาะจง กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 22,241.02  บาท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 22,241.02  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400293 11/06/64

98 คาใชจาย          1 รายการ 90,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอเซยี เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด 90,000.00  บาท เอเซยี เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด 90,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400296 07/06/64

99 คาใชจาย          1 รายการ 320,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดนัย  เทียนสําเภา 320,000.00  บาท ดนัย  เทียนสําเภา 320,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400297 21/06/64

100 คาใชจาย          1 รายการ 1,605.00  บาท เฉพาะเจาะจง อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวิส 1,605.00  บาท อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวสิ 1,605.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400299 07/06/64

101 คาใชจาย          2 รายการ 856.00  บาท เฉพาะเจาะจง อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวิส 856.00  บาท อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวสิ 856.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400300 07/06/64

102 คาใชจาย          1 รายการ 321.00  บาท เฉพาะเจาะจง อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวิส 321.00  บาท อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวสิ 321.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400301 07/06/64

103 คาใชจาย          3 รายการ 1,177.00  บาท เฉพาะเจาะจง อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวิส 1,177.00  บาท อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวสิ 1,177.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400302 07/06/64

104 คาใชจาย          2 รายการ 1,177.00  บาท เฉพาะเจาะจง อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวิส 1,177.00  บาท อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวสิ 1,177.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400303 07/06/64

105 คาใชจาย          2 รายการ 1,070.00  บาท เฉพาะเจาะจง อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวิส 1,070.00  บาท อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวสิ 1,070.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400304 11/06/64

106 คาใชจาย          4 รายการ 13,750.00  บาท เฉพาะเจาะจง อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวิส 13,750.00  บาท อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวสิ 13,750.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400305 11/06/64

107 คาใชจาย          2 รายการ 2,193.50  บาท เฉพาะเจาะจง อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวิส 2,193.50  บาท อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวสิ 2,193.50  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400306 11/06/64

108 คาใชจาย          1 รายการ 321.00  บาท เฉพาะเจาะจง อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวิส 321.00  บาท อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวสิ 321.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400307 11/06/64

109 คาใชจาย          5 รายการ 13,650.00  บาท เฉพาะเจาะจง อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวิส 13,650.00  บาท อุดมไพบูลยเซลแอนดเซอรวสิ 13,650.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400308 11/06/64

110 คาใชจาย          4 รายการ 4,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไทยสมบูรณ (1984) จํากัด 4,400.00  บาท ไทยสมบูรณ (1984) จํากัด 4,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400309 21/06/64

111 คาใชจาย          1 รายการ 12,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง วริิยะยางยนต (2018) จํากัด 12,600.00  บาท วิริยะยางยนต (2018) จํากัด 12,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400310 16/06/64

112 คาใชจาย          4 รายการ 2,247.00  บาท เฉพาะเจาะจง วทิยาเอเซยีแอร 2,247.00  บาท วิทยาเอเซยีแอร 2,247.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400311 16/06/64

113 คาใชจาย          7 รายการ 12,440.00  บาท เฉพาะเจาะจง วาสนาเซอรวิส 12,440.00  บาท วาสนาเซอรวิส 12,440.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400312 16/06/64

114 คาใชจาย          5 รายการ 3,960.00  บาท เฉพาะเจาะจง กฤต.กอปป (เปล) โดยนายพิเชษฐ  โกศล 3,960.00  บาท กฤต.กอปป (เปล) โดยนายพิเชษฐ  โกศล 3,960.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400313 11/06/64

115 คาใชจาย          1 รายการ 9,020.10  บาท เฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 9,020.10  บาท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 9,020.10  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400314 11/06/64

116 คาใชจาย          1 รายการ 1,284.00  บาท เฉพาะเจาะจง ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) 1,284.00  บาท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) 1,284.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400315 21/06/64

117 คาใชจาย          1 รายการ 3,040.99  บาท เฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 3,040.99  บาท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 3,040.99  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400318 11/06/64

118 คาใชจาย          1 รายการ 320,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดนัย  เทียนสําเภา 320,000.00  บาท ดนัย  เทียนสําเภา 320,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400319 29/06/64

119 คาใชจาย          2 รายการ 2,710.00  บาท เฉพาะเจาะจง ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จํากัด สาขา 00016 2,710.00  บาท ยูนิตี้ ไอที ซสิเต็ม จํากัด สาขา 00016 2,710.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400320 02/06/64

120 คาใชจาย          2 รายการ 3,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง แสงจันทรการพิมพ 3,300.00  บาท แสงจันทรการพิมพ 3,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400321 11/06/64

121 คาไฟฟา          2 รายการ 345,873.86  บาท เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภมูิภาคอําเภอชุมแสง 345,873.86  บาท การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอชุมแสง 345,873.86  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400322 30/06/64

122 ครุภัณฑการแพทย          1 รายการ 250,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมดเทรด 250,000.00  บาท เมดเทรด 250,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N66400052 07/06/64

123 ครุภัณฑเงินบริจาค          2 รายการ 97,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอเซยี เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด 97,500.00  บาท เอเซยี เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด 97,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N66400053 18/06/64
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124 ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ          1 รายการ 4,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไทยสมบูรณ (1984) จํากัด 4,500.00  บาท ไทยสมบูรณ (1984) จํากัด 4,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N66400054 21/06/64

125 ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ          1 รายการ 6,490.00  บาท เฉพาะเจาะจง สุชินพานิช 6,490.00  บาท สุชินพานิช 6,490.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N66400055 18/06/64

126 วัสดุโฆษณาและเผยแพร          2 รายการ 2,969.00  บาท เฉพาะเจาะจง สุชินพานิช 2,969.00  บาท สุชินพานิช 2,969.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N66400056 18/06/64

127 ยาและเวชภัณฑ          5 รายการ 24,083.75  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 24,083.75  บาท องคการเภสัชกรรม 24,083.75  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0548 07/06/64

128 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 77,040.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 77,040.00  บาท องคการเภสัชกรรม 77,040.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0549 07/06/64

129 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 23,754.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 23,754.00  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 23,754.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0550 07/06/64

130 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 8,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ภญิโญฟารมาซี 8,500.00  บาท ภญิโญฟารมาซี 8,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0551 07/06/64

131 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 5,040.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด 5,040.00  บาท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด 5,040.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0552 07/06/64

132 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 2,850.00  บาท เฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด2,850.00  บาท สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด2,850.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0553 07/06/64

133 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,750.00  บาท เฉพาะเจาะจง ฟารมีนา จํากัด 3,750.00  บาท ฟารมีนา จํากัด 3,750.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0554 07/06/64

134 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 60.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซี.เอ.สมุนไพร 60.00  บาท ซี.เอ.สมุนไพร 60.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0555 07/06/64

135 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,040.00  บาท เฉพาะเจาะจง ขาวละออเภสัช จํากัด 3,040.00  บาท ขาวละออเภสัช จํากัด 3,040.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0556 07/06/64

136 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 1,460.00  บาท เฉพาะเจาะจง โกลบอลฟารม จํากัด 1,460.00  บาท โกลบอลฟารม จํากัด 1,460.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0557 07/06/64

137 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,750.00  บาท เฉพาะเจาะจง คอนดรักส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 3,750.00  บาท คอนดรักส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 3,750.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0558 07/06/64

138 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 2,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอเชี่ยน ฟารมาซูติคัล จํากัด 2,300.00  บาท เอเชี่ยน ฟารมาซติูคัล จํากัด 2,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0559 07/06/64

139 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 7,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง อารเอ็กซ จํากัด 7,000.00  บาท อารเอ็กซ จํากัด 7,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0560 15/06/64

140 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 14,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม จํากัด 14,000.00  บาท โปลิฟารม จํากัด 14,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0561 15/06/64

141 ยาและเวชภัณฑ          5 รายการ 19,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ จํากัด 19,300.00  บาท ธงทองโอสถ จํากัด 19,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0562 15/06/64

142 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 30,820.28  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 30,820.28  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 30,820.28  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0563 15/06/64

143 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 20,544.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมดไลน จํากัด 20,544.00  บาท เมดไลน จํากัด 20,544.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0564 15/06/64

144 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 9,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค จํากัด 9,800.00  บาท ไบโอจีนีเทค จํากัด 9,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0565 15/06/64

145 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 13,268.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 13,268.00  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 13,268.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0566 15/06/64

146 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 17,810.00  บาท เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน 17,810.00  บาท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน 17,810.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0567 15/06/64

147 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 13,482.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 13,482.00  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 13,482.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0568 15/06/64

148 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 3,700.00  บาท เฉพาะเจาะจง แกวมังกรเภสัช จํากัด 3,700.00  บาท แกวมังกรเภสัช จํากัด 3,700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0569 15/06/64

149 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 1,712.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 1,712.00  บาท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 1,712.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0570 15/06/64

150 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 60.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอส อาร โอ เมดดิคอล 60.00  บาท เอส อาร โอ เมดดิคอล 60.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0571 15/06/64

151 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,900.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 2,900.00  บาท องคการเภสัชกรรม 2,900.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0572 22/06/64

152 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 35,952.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 35,952.00  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 35,952.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0573 22/06/64

153 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 200.00  บาท เฉพาะเจาะจง สวรรคประชารักษ 200.00  บาท สวรรคประชารักษ 200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-A037 17/06/64

154 ยาและเวชภัณฑ          4 รายการ 1,535.00  บาท เฉพาะเจาะจง สวรรคประชารักษ 1,535.00  บาท สวรรคประชารักษ 1,535.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-A038 17/06/64

155 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 1,285.30  บาท เฉพาะเจาะจง สวรรคประชารักษ 1,285.30  บาท สวรรคประชารักษ 1,285.30  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-A039 17/06/64

156 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 2,614.00  บาท เฉพาะเจาะจง จิตเวชราชนครินทร นครสวรรค 2,614.00  บาท จิตเวชราชนครินทร นครสวรรค 2,614.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-A040 17/06/64

3,554,430.31      

(ลงช่ือ)......................................................................................

รวมเปนเงินท้ังสิ้น

(นางสาวบุญญธดิา  ยาอินทร)

นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมแสง



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา ราคาท่ีตกลงซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีของสัญญา วันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2564

โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค

วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา ราคาท่ีตกลงซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีของสัญญา วันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท)

1 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          3 รายการ 36,915.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 36,915.00  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 36,915.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400231 01/07/64

2 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 12,840.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 12,840.00  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 12,840.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400232 08/07/64

3 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 2,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 2,800.00  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 2,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400233 09/07/64

4 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 5,100.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 5,100.00  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 5,100.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400234 09/07/64

5 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 3,700.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 3,700.00  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 3,700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400235 13/07/64

6 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 8,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 8,500.00  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 8,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400237 12/07/64

7 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          3 รายการ 1,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซเิยน 1,500.00  บาท แตฮงหลีออกซิเยน 1,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400238 12/07/64

8 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 4,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 4,600.00  บาท พ.ีเอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 4,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400239 15/07/64

9 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 1,260.00  บาท เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซเิยน 1,260.00  บาท แตฮงหลีออกซิเยน 1,260.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400240 16/07/64

10 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 4,246.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 4,246.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 4,246.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400241 19/07/64

11 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 95,560.46  บาท เฉพาะเจาะจง ไคนีติคส แอคเซ่ียม จํากัด 95,560.46  บาท ไคนีติคส แอคเซ่ียม จํากัด 95,560.46  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400242 21/07/64

12 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 2,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซี.เอ.สมุนไพร 2,500.00  บาท ซี.เอ.สมุนไพร 2,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400243 21/07/64

13 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 540.00  บาท เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซเิยน 540.00  บาท แตฮงหลีออกซิเยน 540.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400244 21/07/64

14 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 3,060.00  บาท เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซเิยน 3,060.00  บาท แตฮงหลีออกซิเยน 3,060.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400245 22/07/64

15 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 33,705.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 33,705.00  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 33,705.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400246 29/07/64

16 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          3 รายการ 3,248.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 3,248.00  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 3,248.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400247 29/07/64

17 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 93,625.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 93,625.00  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 93,625.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400248 29/07/64

18 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 6,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 6,000.00  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 6,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400249 27/07/64

19 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          1 รายการ 50,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ควิไบโอซายน จํากัด 50,000.00  บาท คิวไบโอซายน จํากัด 50,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400067 01/07/64

20 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          1 รายการ 75,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ควิไบโอซายน จํากัด 75,000.00  บาท คิวไบโอซายน จํากัด 75,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400068 08/07/64

21 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          1 รายการ 29,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง ควิ.เอส.อินเตอรเนช่ันแนล 29,400.00  บาท คิว.เอส.อินเตอรเนช่ันแนล 29,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400069 16/07/64

22 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          3 รายการ 21,700.00  บาท เฉพาะเจาะจง อินเตอร คอรปอเรช่ัน จํากัด 21,700.00  บาท อินเตอร คอรปอเรช่ัน จํากัด 21,700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400070 16/07/64

23 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          2 รายการ 29,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เจเจไอ ไบโอเทค 29,000.00  บาท เจเจไอ ไบโอเทค 29,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400071 16/07/64

24 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          6 รายการ 590.00  บาท เฉพาะเจาะจง ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 นครสวรรค 590.00  บาท ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 8 นครสวรรค 590.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400072 14/07/64

25 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          1 รายการ 100,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ควิไบโอซายน จํากัด 100,000.00  บาท คิวไบโอซายน จํากัด 100,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400073 20/07/64

26 วัสดุทันตกรรม          1 รายการ 1,112.00  บาท เฉพาะเจาะจง เด็นท-เมท จํากัด 1,112.00  บาท เด็นท-เมท จํากัด 1,112.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N36400022 05/07/64

27 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,910.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,910.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,910.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400469 01/07/64

28 วัสดุโฆษณาและเผยแพร          2 รายการ 420.00  บาท เฉพาะเจาะจง เกียรตหิญิง (นายเมธาวี  ภัทรนาวิก) 420.00  บาท เกียรติหญิง (นายเมธาวี  ภัทรนาวิก) 420.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400470 02/07/64

29 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,039.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,039.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,039.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400471 02/07/64

30 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,908.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,908.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,908.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400472 03/07/64

31 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,902.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,902.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,902.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400473 04/07/64

32 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น          2 รายการ 41,778.00  บาท เฉพาะเจาะจง ปอพานิชกรณชุมแสง จํากัด 41,778.00  บาท ปอพานิชกรณชุมแสง จํากัด 41,778.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400474 05/07/64

33 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น          1 รายการ 13,032.00  บาท เฉพาะเจาะจง พีรยา  ปอพานิชกรณ 13,032.00  บาท พีรยา  ปอพานิชกรณ 13,032.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400475 05/07/64

34 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,087.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,087.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,087.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400476 05/07/64

35 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น          1 รายการ 3,258.00  บาท เฉพาะเจาะจง พีรยา  ปอพานิชกรณ 3,258.00  บาท พีรยา  ปอพานิชกรณ 3,258.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400477 05/07/64

36 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,958.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,958.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,958.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400478 06/07/64

37 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,138.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,138.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,138.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400479 07/07/64

38 วัสดุบริโภค          1 รายการ 1,880.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 1,880.00  บาท สายสิน  กอนทอง 1,880.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400480 08/07/64

39 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,101.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,101.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,101.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400481 09/07/64

40 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,397.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,397.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,397.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400482 10/07/64

41 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,572.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,572.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,572.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400483 11/07/64

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค

วันท่ี 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1
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หรือจัดจาง (บาท)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค

วันท่ี 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

42 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          1 รายการ 20,201.60  บาท เฉพาะเจาะจง ไทยโลหะหลังคาเหล็ก 20,201.60  บาท ไทยโลหะหลังคาเหลก็ 20,201.60  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400484 12/07/64

43 วัสดุบริโภค          1 รายการ 2,921.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 2,921.00  บาท สายสิน  กอนทอง 2,921.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400485 12/07/64

44 วัสดุไฟฟาและวิทยุ          2 รายการ 1,994.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,994.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,994.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400486 12/07/64

45 วัสดุงานบานงานครัว          4 รายการ 2,125.00  บาท เฉพาะเจาะจง เกบรรจุภัณฑ 2,125.00  บาท เกบรรจุภัณฑ 2,125.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400487 12/07/64

46 วัสดุงานบานงานครัว         14 รายการ 6,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 6,400.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 6,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400488 12/07/64

47 วัสดุสํานักงาน         17 รายการ 5,092.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 5,092.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 5,092.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400489 12/07/64

48 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          2 รายการ 1,686.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามโกลดบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 1,686.00  บาท สยามโกลดบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 1,686.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400490 12/07/64

49 วัสดุสํานักงาน          1 รายการ 2,480.00  บาท เฉพาะเจาะจง ศรีมาตุลี 2,480.00  บาท ศรีมาตุลี 2,480.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400491 12/07/64

50 วัสดุงานบานงานครัว          1 รายการ 3,900.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามโกลดบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 3,900.00  บาท สยามโกลดบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 3,900.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400492 12/07/64

51 วัสดุงานบานงานครัว          3 รายการ 2,090.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดํารงคเคร่ืองครัว 2,090.00  บาท ดํารงคเคร่ืองครัว 2,090.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400493 01/07/64

52 วัสดุงานบานงานครัว          2 รายการ 6,984.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 6,984.00  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 6,984.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400494 13/07/64

53 วัสดุงานบานงานครัว         22 รายการ 8,489.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 8,489.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 8,489.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400495 15/07/64

54 วัสดุงานบานงานครัว          6 รายการ 4,207.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดํารงคเคร่ืองครัว 4,207.00  บาท ดํารงคเคร่ืองครัว 4,207.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400496 15/07/64

55 วัสดุสํานักงาน          1 รายการ 9,202.00  บาท เฉพาะเจาะจง สิงหทองเปเปอร จํากัด 9,202.00  บาท สิงหทองเปเปอร จํากัด 9,202.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400497 15/07/64

56 วัสดุสํานักงาน          1 รายการ 85,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมดิกา  แพ็คกิ้ง จํากัด 85,000.00  บาท เมดิกา  แพ็คกิ้ง จํากัด 85,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400498 19/07/64

57 วัสดุสํานักงาน          1 รายการ 200.00  บาท เฉพาะเจาะจง เพ่ือนนักเรียน 200.00  บาท เพื่อนนักเรียน 200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400499 19/07/64

58 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          1 รายการ 3,667.50  บาท เฉพาะเจาะจง ชุมแสง เอส.ที. คอนกรีต จํากัด 3,667.50  บาท ชุมแสง เอส.ที. คอนกรีต จํากัด 3,667.50  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400500 20/07/64

59 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          1 รายการ 1,498.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,498.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,498.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400501 15/07/64

60 วัสดุงานบานงานครัว          3 รายการ 1,565.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดํารงคเคร่ืองครัว 1,565.00  บาท ดํารงคเคร่ืองครัว 1,565.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400502 15/07/64

61 วัสดุงานบานงานครัว          1 รายการ 700.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมงหลีฮวด 700.00  บาท เมงหลีฮวด 700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400503 17/07/64

62 วัสดุงานบานงานครัว          1 รายการ 3,477.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดํารงคเคร่ืองครัว 3,477.00  บาท ดํารงคเคร่ืองครัว 3,477.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400504 19/07/64

63 วัสดุบริโภค          1 รายการ 3,077.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,077.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,077.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400505 13/07/64

64 วัสดุบริโภค          1 รายการ 3,264.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,264.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,264.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400506 14/07/64

65 วัสดุบริโภค          1 รายการ 3,337.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,337.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,337.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400507 15/07/64

66 วัสดุบริโภค          1 รายการ 3,726.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 3,726.00  บาท สายสิน  กอนทอง 3,726.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400508 16/07/64

67 วัสดุบริโภค          1 รายการ 4,091.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 4,091.00  บาท สายสิน  กอนทอง 4,091.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400509 17/07/64

68 วัสดุบริโภค          1 รายการ 4,218.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 4,218.00  บาท สายสิน  กอนทอง 4,218.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400510 18/07/64

69 วัสดุบริโภค          1 รายการ 4,455.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 4,455.00  บาท สายสิน  กอนทอง 4,455.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400511 19/07/64

70 วัสดุบริโภค          1 รายการ 4,676.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 4,676.00  บาท สายสิน  กอนทอง 4,676.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400512 20/07/64

71 วัสดุงานบานงานครัว          4 รายการ 2,614.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 2,614.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 2,614.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400513 21/07/64

72 วัสดุบริโภค          1 รายการ 4,787.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 4,787.00  บาท สายสิน  กอนทอง 4,787.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400514 21/07/64

73 วัสดุสํานักงาน          1 รายการ 3,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมดิกา  แพ็คกิ้ง จํากัด 3,400.00  บาท เมดิกา  แพ็คกิ้ง จํากัด 3,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400515 22/07/64

74 วัสดุบริโภค          1 รายการ 5,355.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 5,355.00  บาท สายสิน  กอนทอง 5,355.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400516 22/07/64

75 วัสดุบริโภค          2 รายการ 8,830.00  บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธกส. 8,830.00  บาท สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธกส 8,830.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400517 23/07/64

76 วัสดุบริโภค          1 รายการ 5,705.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 5,705.00  บาท สายสิน  กอนทอง 5,705.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400518 23/07/64

77 วัสดุบริโภค          1 รายการ 4,791.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 4,791.00  บาท สายสิน  กอนทอง 4,791.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400519 24/07/64

78 วัสดุบริโภค          1 รายการ 4,699.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 4,699.00  บาท สายสิน  กอนทอง 4,699.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400520 25/07/64

79 วัสดุบริโภค          1 รายการ 4,864.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 4,864.00  บาท สายสิน  กอนทอง 4,864.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400521 26/07/64

80 วัสดุงานบานงานครัว          3 รายการ 5,950.00  บาท เฉพาะเจาะจง เกบรรจุภัณฑ 5,950.00  บาท เกบรรจุภัณฑ 5,950.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400522 27/07/64

81 วัสดุบริโภค          1 รายการ 5,144.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 5,144.00  บาท สายสิน  กอนทอง 5,144.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400523 27/07/64

82 วัสดุบริโภค          1 รายการ 4,703.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 4,703.00  บาท สายสิน  กอนทอง 4,703.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400524 28/07/64



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา ราคาท่ีตกลงซื้อ/จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีของสัญญา วันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค

วันท่ี 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

83 วัสดุงานบานงานครัว          4 รายการ 1,411.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,411.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,411.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400525 29/07/64

84 วัสดุงานบานงานครัว         11 รายการ 5,837.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 5,837.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 5,837.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400526 29/07/64

85 วัสดุบริโภค          1 รายการ 5,176.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 5,176.00  บาท สายสิน  กอนทอง 5,176.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400527 29/07/64

86 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          1 รายการ 13,092.52  บาท เฉพาะเจาะจง ไทยโลหะหลังคาเหล็ก 13,092.52  บาท ไทยโลหะหลังคาเหลก็ 13,092.52  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400528 30/07/64

87 วัสดุบริโภค          1 รายการ 4,918.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 4,918.00  บาท สายสิน  กอนทอง 4,918.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400529 30/07/64

88 วัสดุงานบานงานครัว          1 รายการ 900.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดํารงคเคร่ืองครัว 900.00  บาท ดํารงคเคร่ืองครัว 900.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400530 30/07/64

89 วัสดุงานบานงานครัว          1 รายการ 900.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดํารงคเคร่ืองครัว 900.00  บาท ดํารงคเคร่ืองครัว 900.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400531 23/07/64

90 วัสดุงานบานงานครัว          2 รายการ 890.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดํารงคเคร่ืองครัว 890.00  บาท ดํารงคเคร่ืองครัว 890.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400532 28/07/64

91 วัสดุงานบานงานครัว          2 รายการ 1,110.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดํารงคเคร่ืองครัว 1,110.00  บาท ดํารงคเคร่ืองครัว 1,110.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400533 15/07/64

92 คาใชจาย          1 รายการ 35,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง สําเรงิ  เปยมสม 35,000.00  บาท สําเริง  เปยมสม 35,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400323 01/07/64

93 คาใชจาย          2 รายการ 8,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง สหชัยแอร เซอรวิส 8,500.00  บาท สหชัยแอร เซอรวสิ 8,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400324 01/07/64

94 คาใชจาย          1 รายการ 23,925.00  บาท เฉพาะเจาะจง แอดวานซ ไดแอกนอสติก จํากัด 23,925.00  บาท แอดวานซ ไดแอกนอสติก จํากัด 23,925.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400325 08/07/64

95 คาใชจาย          1 รายการ 34,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดนัย  เทียนสําเภา 34,000.00  บาท ดนัย  เทียนสําเภา 34,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400326 12/07/64

96 คาใชจาย          1 รายการ 55,760.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดนัย  เทียนสําเภา 55,760.00  บาท ดนัย  เทียนสําเภา 55,760.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400327 12/07/64

97 คาใชจาย          1 รายการ 320,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดนัย  เทียนสําเภา 320,000.00  บาท ดนัย  เทียนสําเภา 320,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400328 12/07/64

98 คาใชจาย          1 รายการ 4,100.24  บาท เฉพาะเจาะจง กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 4,100.24  บาท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 4,100.24  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400329 01/07/64

99 คาใชจาย          1 รายการ 828.18  บาท เฉพาะเจาะจง กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 828.18  บาท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 828.18  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400330 01/07/64

100 คาใชจาย          1 รายการ 1,160.00  บาท เฉพาะเจาะจง อีสทอินโนเวช่ัน จํากัด 1,160.00  บาท อีสทอินโนเวช่ัน จํากัด 1,160.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400331 02/07/64

101 คาใชจาย          1 รายการ 19,420.50  บาท เฉพาะเจาะจง อนุพันธเดนตอลแลป 19,420.50  บาท อนุพันธเดนตอลแลป 19,420.50  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400332 02/07/64

102 คาใชจาย          1 รายการ 2,502.00  บาท เฉพาะเจาะจง เด็นท-เมท จํากัด 2,502.00  บาท เด็นท-เมท จํากัด 2,502.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400333 05/07/64

103 คาใชจาย          1 รายการ 2,564.24  บาท เฉพาะเจาะจง ศรีทิพย ออฟฟศ ซิสเต็ม 2,564.24  บาท ศรีทิพย ออฟฟศ ซิสเต็ม 2,564.24  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400335 07/07/64

104 คาใชจาย          1 รายการ 20,295.00  บาท เฉพาะเจาะจง ส. เรืองโรจนสระบุรี 20,295.00  บาท ส. เรืองโรจนสระบุรี 20,295.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400336 08/07/64

105 คาใชจาย          1 รายการ 44,791.00  บาท เฉพาะเจาะจง ศนูยแลบธนบุรี จํากัด 44,791.00  บาท ศูนยแลบธนบุรี จํากัด 44,791.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400337 08/07/64

106 คาใชจาย          1 รายการ 1,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง ทันตสยาม จํากัด 1,600.00  บาท ทันตสยาม จํากัด 1,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400338 07/07/64

107 คาใชจาย          1 รายการ 4,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง เด็นท-เมท จํากัด 4,500.00  บาท เด็นท-เมท จํากัด 4,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400339 09/07/64

108 คาใชจาย          1 รายการ 17,152.10  บาท เฉพาะเจาะจง เด็นทาเนียร จํากัด 17,152.10  บาท เด็นทาเนียร จํากัด 17,152.10  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400340 12/07/64

109 คาใชจาย          1 รายการ 6,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง คณิตษาดา  รวมรักษ 6,000.00  บาท คณิตษาดา  รวมรักษ 6,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400341 12/07/64

110 คาใชจาย          1 รายการ 3,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด 3,500.00  บาท เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด 3,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400342 16/07/64

111 คาใชจาย          1 รายการ 798.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด 798.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด 798.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400343 12/07/64

112 คาใชจาย          1 รายการ 80.00  บาท เฉพาะเจาะจง กฤต.กอปป (เปล) โดยนายพิเชษฐ   โกศล 80.00  บาท กฤต.กอปป (เปล) โดยนายพิเชษฐ   โกศล 80.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400344 14/07/64

113 คาใชจาย          2 รายการ 1,575.00  บาท เฉพาะเจาะจง แกวชัยพานิชญ (ปายโฆษณา) 1,575.00  บาท แกวชัยพานิชญ (ปายโฆษณา) 1,575.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400345 08/07/64

114 คาใชจาย          6 รายการ 7,035.00  บาท เฉพาะเจาะจง กฤต.กอปป (เปล) โดยนายพิเชษฐ  โกศล 7,035.00  บาท กฤต.กอปป (เปล) โดยนายพิเชษฐ  โกศล 7,035.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400346 13/07/64

115 คาใชจาย          1 รายการ 3,680.80  บาท เฉพาะเจาะจง สิงหทองเปเปอร จํากัด 3,680.80  บาท สิงหทองเปเปอร จํากัด 3,680.80  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400347 15/07/64

116 คาใชจาย          1 รายการ 1,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง กฤต.กอปป (เปล) โดยนายพิเชษฐ   โกศล 1,500.00  บาท กฤต.กอปป (เปล) โดยนายพิเชษฐ   โกศล 1,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400348 15/07/64

117 คาใชจาย          2 รายการ 440.00  บาท เฉพาะเจาะจง เพ่ือนนักเรียน 440.00  บาท เพื่อนนักเรียน 440.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400349 15/07/64

118 คาใชจาย          1 รายการ 800.00  บาท เฉพาะเจาะจง ศนูยแลบธนบุรี จํากัด 800.00  บาท ศูนยแลบธนบุรี จํากัด 800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400350 15/07/64

119 คาใชจาย          1 รายการ 1,284.00  บาท เฉพาะเจาะจง ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) 1,284.00  บาท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) 1,284.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400351 19/07/64

120 คาใชจาย          1 รายการ 476.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไปรษณียไทย จํากัด 476.00  บาท ไปรษณยีไทย จํากัด 476.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400353 01/07/64

121 คาใชจาย          1 รายการ 23,050.00  บาท เฉพาะเจาะจง ศนูยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 23,050.00  บาท ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 23,050.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400355 09/07/64

122 คาใชจาย          1 รายการ 2,904.25  บาท เฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 2,904.25  บาท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 2,904.25  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400357 13/07/64

123 คาใชจาย          5 รายการ 4,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เจาพระยาอุปกรณ 4,000.00  บาท เจาพระยาอุปกรณ 4,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400358 09/07/64
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124 คาใชจาย          4 รายการ 3,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เจาพระยาอุปกรณ 3,000.00  บาท เจาพระยาอุปกรณ 3,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400359 15/07/64

125 คาใชจาย          1 รายการ 9,020.10  บาท เฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 9,020.10  บาท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 9,020.10  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400360 15/07/64

126 คาใชจาย          7 รายการ 4,780.00  บาท เฉพาะเจาะจง อินเตอรคอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด เทคโนโลยี จํากัด4,780.00  บาท อินเตอรคอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด เทคโนโลยี จํากัด4,780.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400361 21/07/64

127 คาใชจาย          1 รายการ 9,650.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด 9,650.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด 9,650.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400365 19/07/64

128 คาใชจาย          1 รายการ 1,100.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซี.เอ.สมุนไพร 1,100.00  บาท ซี.เอ.สมุนไพร 1,100.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400366 21/07/64

129 คาใชจาย          1 รายการ 900.00  บาท เฉพาะเจาะจง แกวชัยพานิชญ (ปายโฆษณา) 900.00  บาท แกวชัยพานิชญ (ปายโฆษณา) 900.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400367 23/07/64

130 คาใชจาย          1 รายการ 43,990.00  บาท เฉพาะเจาะจง ศนูยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 43,990.00  บาท ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 43,990.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400369 02/07/64

131 คาใชจาย          1 รายการ 627.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไปรษณียไทย จํากัด 627.00  บาท ไปรษณยีไทย จํากัด 627.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400370 30/07/64

132 คาไฟฟา          2 รายการ 332,126.41  บาท เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภมูิภาคอําเภอชุมแสง 332,126.41  บาท การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอชุมแสง 332,126.41  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400371 22/07/64

133 ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ          2 รายการ 14,050.00  บาท เฉพาะเจาะจง รุงประโยชนนครสวรรค จํากัด 14,050.00  บาท รุงประโยชนนครสวรรค จํากัด 14,050.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N66400057 02/07/64

134 ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ          1 รายการ 1,590.00  บาท เฉพาะเจาะจง สุชินพานิช 1,590.00  บาท สุชินพานิช 1,590.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N66400058 12/07/64

135 ครุภัณฑการแพทย          1 รายการ 50,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอส.ด.ี ทันตเวช (1988) จํากัด 50,000.00  บาท เอส.ด.ี ทันตเวช (1988) จํากัด 50,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N66400059 16/07/64

136 ครุภัณฑเงินบริจาค          1 รายการ 240,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมดิเทคเทรดดิ้ง จํากัด 240,000.00  บาท เมดิเทคเทรดดิ้ง จํากัด 240,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N66400060 12/07/64

137 ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ          1 รายการ 2,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง รุงประโยชนนครสวรรค จํากัด 2,600.00  บาท รุงประโยชนนครสวรรค จํากัด 2,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N66400061 19/07/64

138 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เยนเนอรราลดรั๊กสเฮาส จํากัด 3,000.00  บาท เยนเนอรราลดร๊ักสเฮาส จํากัด 3,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0574 02/07/64

139 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,940.00  บาท เฉพาะเจาะจง แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด 2,940.00  บาท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด 2,940.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0575 02/07/64

140 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 2,726.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีแมน ฟารมา จํากัด 2,726.00  บาท ที.แมน ฟารมา จํากัด 2,726.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0576 02/07/64

141 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่ จํากัด 4,800.00  บาท เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่ จํากัด 4,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0577 02/07/64

142 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,349.55  บาท เฉพาะเจาะจง สยามฟารมาซูติคอล จํากัด 4,349.55  บาท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด 4,349.55  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0578 02/07/64

143 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,780.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด 3,780.00  บาท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด 3,780.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0579 02/07/64

144 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง ฟารมาแลนด (1982) จํากัด 3,300.00  บาท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด 3,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0580 02/07/64

145 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,388.00  บาท เฉพาะเจาะจง แมคโครฟารแลบ จํากัด 2,388.00  บาท แมคโครฟารแลบ จํากัด 2,388.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0581 02/07/64

146 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง โมเดอรนแมนู จํากัด 2,400.00  บาท โมเดอรนแมนู จํากัด 2,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0582 02/07/64

147 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 39,055.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 39,055.00  บาท องคการเภสัชกรรม 39,055.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0583 02/07/64

148 ยาและเวชภัณฑ          4 รายการ 17,755.40  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 17,755.40  บาท องคการเภสัชกรรม 17,755.40  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0584 02/07/64

149 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,140.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 2,140.00  บาท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 2,140.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0585 02/07/64

150 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) 3,300.00  บาท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) 3,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0586 02/07/64

151 ยาและเวชภัณฑ          4 รายการ 55,019.90  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 55,019.90  บาท องคการเภสัชกรรม 55,019.90  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0587 02/07/64

152 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 9,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง พนาพัฒน เฮลทแคร จํากัด 9,000.00  บาท พนาพัฒน เฮลทแคร จํากัด 9,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0588 02/07/64

153 ยาและเวชภัณฑ          5 รายการ 29,272.72  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 29,272.72  บาท องคการเภสัชกรรม 29,272.72  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0589 02/07/64

154 ยาและเวชภัณฑ          4 รายการ 62,040.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 62,040.00  บาท องคการเภสัชกรรม 62,040.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0590 02/07/64

155 ยาและเวชภัณฑ          4 รายการ 12,850.00  บาท เฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด12,850.00  บาท สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด12,850.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0591 02/07/64

156 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 47,871.80  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 47,871.80  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 47,871.80  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0592 02/07/64

157 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 71,647.20  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 71,647.20  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 71,647.20  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0593 02/07/64

158 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 15,520.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสัช) จํากัด 15,520.00  บาท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสัช) จํากัด 15,520.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0594 02/07/64

159 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 18,668.00  บาท เฉพาะเจาะจง แม็กซิม อินเตอรคอรปอรเรชัน จํากัด 18,668.00  บาท แม็กซิม อินเตอรคอรปอรเรชัน จํากัด 18,668.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0595 02/07/64

160 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 57,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด 57,000.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 57,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0596 02/07/64

161 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 5,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง ยูเมดา จํากัด 5,800.00  บาท ยูเมดา จํากัด 5,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0597 02/07/64

162 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 16,100.00  บาท เฉพาะเจาะจง พาตารแลบ(2517) จํากัด 16,100.00  บาท พาตารแลบ(2517) จํากัด 16,100.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0598 02/07/64

163 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 40,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 40,500.00  บาท เซ็นทรลัโพลีเทรดด้ิง จํากัด 40,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0599 02/07/64

164 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 17,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม จํากัด 17,500.00  บาท โปลิฟารม จํากัด 17,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0600 02/07/64
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165 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 13,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง มาสุ จํากัด 13,000.00  บาท มาสุ จํากัด 13,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0601 02/07/64

166 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 7,350.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 7,350.00  บาท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 7,350.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0602 02/07/64

167 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 20,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด 20,400.00  บาท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด 20,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0603 02/07/64

168 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 42,900.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด 42,900.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 42,900.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0604 02/07/64

169 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 72,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด 72,000.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 72,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0605 02/07/64

170 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 30,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด 30,000.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 30,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0606 02/07/64

171 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 99,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด 99,000.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 99,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0607 02/07/64

172 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 41,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีโอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 41,000.00  บาท ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 41,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0608 02/07/64

173 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 13,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง ยูเมดา จํากัด 13,400.00  บาท ยูเมดา จํากัด 13,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0609 02/07/64

174 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 12,900.00  บาท เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) 12,900.00  บาท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) 12,900.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0610 02/07/64

175 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 10,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง โปลิฟารม จํากัด 10,800.00  บาท โปลิฟารม จํากัด 10,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0611 02/07/64

176 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 16,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 16,800.00  บาท เซ็นทรลัโพลีเทรดด้ิง จํากัด 16,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0612 02/07/64

177 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 88,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 88,000.00  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 88,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0613 02/07/64

178 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 80,999.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 80,999.00  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 80,999.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0614 02/07/64

179 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 6,420.00  บาท เฉพาะเจาะจง อารเอ็กซ จํากัด 6,420.00  บาท อารเอ็กซ จํากัด 6,420.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0615 02/07/64

180 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 7,125.00  บาท เฉพาะเจาะจง แกวมังกรเภสัช จํากัด 7,125.00  บาท แกวมังกรเภสัช จํากัด 7,125.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0616 02/07/64

181 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 19,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ จํากัด 19,200.00  บาท ธงทองโอสถ จํากัด 19,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0617 02/07/64

182 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 8,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง มาสุ จํากัด 8,400.00  บาท มาสุ จํากัด 8,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0618 02/07/64

183 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 73,958.40  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 73,958.40  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 73,958.40  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0619 02/07/64

184 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 12,754.40  บาท เฉพาะเจาะจง สยามฟารมาซูติคอล จํากัด 12,754.40  บาท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด 12,754.40  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0620 02/07/64

185 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 29,692.50  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 29,692.50  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 29,692.50  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0621 02/07/64

186 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 24,066.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 24,066.00  บาท องคการเภสัชกรรม 24,066.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0622 05/07/64

187 ยาและเวชภัณฑ          4 รายการ 25,340.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 25,340.00  บาท องคการเภสัชกรรม 25,340.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0623 05/07/64

188 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 77,040.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 77,040.00  บาท องคการเภสัชกรรม 77,040.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0624 05/07/64

189 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 12,700.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด 12,700.00  บาท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด 12,700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0625 05/07/64

190 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 13,700.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีโอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 13,700.00  บาท ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 13,700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0626 05/07/64

191 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 49,050.00  บาท เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 49,050.00  บาท เซ็นทรลัโพลีเทรดด้ิง จํากัด 49,050.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0627 05/07/64

192 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 93,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 93,600.00  บาท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 93,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0628 05/07/64

193 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 17,700.00  บาท เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด 17,700.00  บาท แอตแลนติค ฟารมาซติูคอล จํากัด 17,700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0629 05/07/64

194 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 14,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช จํากัด 14,400.00  บาท สหแพทยเภสัช จํากัด 14,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0630 05/07/64

195 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 99,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด 99,000.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 99,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0631 05/07/64

196 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 36,480.00  บาท เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน 36,480.00  บาท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน 36,480.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0632 05/07/64

197 ยาและเวชภัณฑ          5 รายการ 11,950.00  บาท เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน 11,950.00  บาท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน 11,950.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0633 05/07/64

198 ยาและเวชภัณฑ          5 รายการ 38,850.00  บาท เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน 38,850.00  บาท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน 38,850.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0634 05/07/64

199 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 3,700.00  บาท เฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด3,700.00  บาท สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด3,700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0635 13/07/64

200 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 19,762.90  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 19,762.90  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 19,762.90  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0636 13/07/64

201 ยาและเวชภัณฑ          4 รายการ 17,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 17,600.00  บาท องคการเภสัชกรรม 17,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0637 13/07/64
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202 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 14,384.00  บาท เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช จํากัด 14,384.00  บาท สหแพทยเภสัช จํากัด 14,384.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0638 13/07/64

203 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 5,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 5,800.00  บาท องคการเภสัชกรรม 5,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0639 13/07/64

204 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 19,902.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 19,902.00  บาท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 19,902.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0640 13/07/64

205 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 72,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด 72,000.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 72,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0641 13/07/64

206 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 5,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 5,400.00  บาท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 5,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0642 13/07/64

207 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 35,700.00  บาท เฉพาะเจาะจง คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 35,700.00  บาท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 35,700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0643 13/07/64

208 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,108.80  บาท เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 4,108.80  บาท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 4,108.80  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0644 20/07/64

209 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศอพท.(สป.กลาโหม 4,800.00  บาท โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศอพท.(สป.กลาโหม 4,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0645 20/07/64

210 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 1,872.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีแมน ฟารมา จํากัด 1,872.00  บาท ที.แมน ฟารมา จํากัด 1,872.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0646 20/07/64

211 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง คอนติเนนเติล-ฟารม จํากัด 4,400.00  บาท คอนติเนนเติล-ฟารม จํากัด 4,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0647 20/07/64

212 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,750.80  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 4,750.80  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 4,750.80  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0648 20/07/64

213 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,503.80  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 2,503.80  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 2,503.80  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0649 20/07/64

214 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 3,460.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีโอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 3,460.00  บาท ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 3,460.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0650 20/07/64

215 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 1,940.00  บาท เฉพาะเจาะจง โกลบอลฟารม จํากัด 1,940.00  บาท โกลบอลฟารม จํากัด 1,940.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0651 20/07/64

216 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 1,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง ฟารมา อินโนวา จํากัด 1,600.00  บาท ฟารมา อินโนวา จํากัด 1,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0652 20/07/64

217 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ยูเมดา จํากัด 4,000.00  บาท ยูเมดา จํากัด 4,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0653 20/07/64

218 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ธงทองโอสถ จํากัด 2,500.00  บาท ธงทองโอสถ จํากัด 2,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0654 20/07/64

219 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 77,040.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 77,040.00  บาท องคการเภสัชกรรม 77,040.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0655 20/07/64

220 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 54,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 54,500.00  บาท องคการเภสัชกรรม 54,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0656 20/07/64

221 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,760.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีแมน ฟารมา จํากัด 2,760.00  บาท ที.แมน ฟารมา จํากัด 2,760.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0657 20/07/64

222 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 27,199.40  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 27,199.40  บาท องคการเภสัชกรรม 27,199.40  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0658 20/07/64

223 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 22,470.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 22,470.00  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 22,470.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0659 20/07/64

224 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 11,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง แม็กซิม อินเตอรคอรปอรเรชัน จํากัด 11,200.00  บาท แม็กซิม อินเตอรคอรปอรเรชัน จํากัด 11,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0660 20/07/64

225 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 25,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด 25,200.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 25,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0661 20/07/64

226 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 70,480.90  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 70,480.90  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 70,480.90  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0662 20/07/64

227 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 27,820.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 27,820.00  บาท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 27,820.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0663 20/07/64

228 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 10,058.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 10,058.00  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 10,058.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0664 20/07/64

229 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 77,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด 77,500.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 77,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0665 20/07/64

230 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 30,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด 30,000.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 30,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0666 20/07/64

231 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 28,850.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 28,850.00  บาท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 28,850.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0667 20/07/64

232 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 18,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ภญิโญฟารมาซี 18,000.00  บาท ภญิโญฟารมาซี 18,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0668 20/07/64

233 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 33,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 33,000.00  บาท เซ็นทรลัโพลีเทรดด้ิง จํากัด 33,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0669 20/07/64

234 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 17,850.00  บาท เฉพาะเจาะจง คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 17,850.00  บาท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 17,850.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0670 20/07/64

235 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 7,490.00  บาท เฉพาะเจาะจง แคสปา ฟารมาซูติคอล(ประเทศไทย) จํากัด 7,490.00  บาท แคสปา ฟารมาซูติคอล(ประเทศไทย) จํากัด 7,490.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0671 20/07/64

236 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 5,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด 5,500.00  บาท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด 5,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0672 20/07/64

237 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 5,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมดไลน จํากัด 5,000.00  บาท เมดไลน จํากัด 5,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0673 20/07/64

238 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 75,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส จํากัด 75,000.00  บาท ไบโอวาลิส จํากัด 75,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0674 20/07/64

239 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 7,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง แกวมังกรเภสัช จํากัด 7,000.00  บาท แกวมังกรเภสัช จํากัด 7,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0675 20/07/64
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240 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 6,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีโอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 6,000.00  บาท ที.โอ.เคมีคอลส(1979) จํากัด 6,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0676 20/07/64

241 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 6,420.00  บาท เฉพาะเจาะจง อารเอ็กซ จํากัด 6,420.00  บาท อารเอ็กซ จํากัด 6,420.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0677 20/07/64

242 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 17,925.00  บาท เฉพาะเจาะจง แกวมังกรเภสัช จํากัด 17,925.00  บาท แกวมังกรเภสัช จํากัด 17,925.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0678 20/07/64

243 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 625.00  บาท เฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด625.00  บาท สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด625.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0679 20/07/64

244 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 674.10  บาท เฉพาะเจาะจง สวรรคประชารักษ 674.10  บาท สวรรคประชารักษ 674.10  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-A041 09/07/64

245 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 2,675.00  บาท เฉพาะเจาะจง สวรรคประชารักษ 2,675.00  บาท สวรรคประชารักษ 2,675.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-A042 09/07/64

246 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 5,280.00  บาท เฉพาะเจาะจง สวรรคประชารักษ 5,280.00  บาท สวรรคประชารักษ 5,280.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-A043 09/07/64

247 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 9,533.70  บาท เฉพาะเจาะจง สวรรคประชารักษ 9,533.70  บาท สวรรคประชารักษ 9,533.70  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-A044 09/07/64

248 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,900.00  บาท เฉพาะเจาะจง จิตเวชราชนครินทร นครสวรรค 4,900.00  บาท จิตเวชราชนครินทร นครสวรรค 4,900.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-A045 09/07/64

249 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 380.00  บาท เฉพาะเจาะจง สวรรคประชารักษ 380.00  บาท สวรรคประชารักษ 380.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-A046 30/07/64

250 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 1,620.00  บาท เฉพาะเจาะจง สวรรคประชารักษ 1,620.00  บาท สวรรคประชารักษ 1,620.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-A047 30/07/64

5,065,170.17      

(ลงช่ือ)......................................................................................

ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมแสง

รวมเปนเงินท้ังสิ้น

(นางสาวบุญญธดิา  ยาอินทร)

นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
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1 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 6,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 6,000.00  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 6,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400250 06/08/64

2 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          3 รายการ 1,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซเิยน 1,300.00  บาท แตฮงหลีออกซิเยน 1,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400251 23/08/64

3 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 4,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 4,000.00  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 4,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400252 10/08/64

4 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 3,150.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด 3,150.00  บาท เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด 3,150.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400253 10/08/64

5 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 10,900.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอเซยี เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด 10,900.00  บาท เอเซยี เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด 10,900.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400254 13/08/64

6 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 44,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง วอรมลิ้งค จํากัด 44,000.00  บาท วอรมลิ้งค จํากัด 44,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400255 13/08/64

7 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 1,890.00  บาท เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซเิยน 1,890.00  บาท แตฮงหลีออกซิเยน 1,890.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400256 17/08/64

8 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 16,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 16,000.00  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 16,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400257 17/08/64

9 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 6,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไซเอนซเมด จํากัด 6,800.00  บาท ไซเอนซเมด จํากัด 6,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400258 19/08/64

10 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 3,990.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 3,990.00  บาท เอ็มที อุปกรณการแพทย จํากัด 3,990.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400259 20/08/64

11 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 9,630.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 9,630.00  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 9,630.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400260 26/08/64

12 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          3 รายการ 1,513.00  บาท เฉพาะเจาะจง แอสเซนท เมดิคอล จํากัด 1,513.00  บาท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด 1,513.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400261 26/08/64

13 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 1,260.00  บาท เฉพาะเจาะจง แตฮงหลีออกซเิยน 1,260.00  บาท แตฮงหลีออกซิเยน 1,260.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400262 27/08/64

14 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 1,825.00  บาท เฉพาะเจาะจง พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซพัพลาย จํากัด 1,825.00  บาท พ.ีพี.เอส.ฮอสพิทอล ซพัพลาย จํากัด 1,825.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400263 30/08/64

15 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          6 รายการ 11,995.00  บาท เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 11,995.00  บาท พ.ีเอ็น.โปรดักส นครสวรรค จํากัด 11,995.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400264 30/08/64

16 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 2,675.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 2,675.00  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 2,675.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400265 30/08/64

17 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          2 รายการ 15,087.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 15,087.00  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 15,087.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400266 30/08/64

18 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 2,407.50  บาท เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 2,407.50  บาท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 2,407.50  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400267 30/08/64

19 วัสดุการแพทย[การพยาบาล]          1 รายการ 87,131.96  บาท เฉพาะเจาะจง ไคนีติคส แอคเซ่ียม จํากัด 87,131.96  บาท ไคนีติคส แอคเซ่ียม จํากัด 87,131.96  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N16400268 30/08/64

20 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          1 รายการ 75,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ควิไบโอซายน จํากัด 75,000.00  บาท คิวไบโอซายน จํากัด 75,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400074 02/08/64

21 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย [LAB]          1 รายการ 125,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ควิไบโอซายน จํากัด 125,000.00  บาท คิวไบโอซายน จํากัด 125,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N26400075 13/08/64

22 วัสดุทันตกรรม          1 รายการ 2,595.00  บาท เฉพาะเจาะจง ชูมิตร 1967 จํากัด 2,595.00  บาท ชูมิตร 1967 จํากัด 2,595.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N36400023 25/08/64

23 วัสดุทันตกรรม          2 รายการ 1,355.00  บาท เฉพาะเจาะจง พรอมมิเนนท จํากัด 1,355.00  บาท พรอมมิเนนท จํากัด 1,355.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N36400024 25/08/64

24 วัสดุสํานักงาน         10 รายการ 2,206.00  บาท เฉพาะเจาะจง ศรีมาตุลี 2,206.00  บาท ศรีมาตุลี 2,206.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400534 02/08/64

25 วัสดุบริโภค          1 รายการ 4,769.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 4,769.00  บาท สายสิน  กอนทอง 4,769.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400535 01/08/64

26 วัสดุบริโภค          1 รายการ 4,761.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 4,761.00  บาท สายสิน  กอนทอง 4,761.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400536 01/08/64

27 วัสดุบริโภค          1 รายการ 4,877.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 4,877.00  บาท สายสิน  กอนทอง 4,877.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400537 02/08/64

28 วัสดุโฆษณาและเผยแพร          2 รายการ 400.00  บาท เฉพาะเจาะจง เกียรตหิญิง (นายเมธาวี  ภัทรนาวิก) 400.00  บาท เกียรติหญิง (นายเมธาวี  ภัทรนาวิก) 400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400538 02/08/64

29 วัสดุสํานักงาน          3 รายการ 1,120.00  บาท เฉพาะเจาะจง โงวฮงเซง 1,120.00  บาท โงวฮงเซง 1,120.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400539 02/08/64

30 วัสดุไฟฟาและวิทยุ          1 รายการ 1,795.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,795.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,795.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400540 03/08/64

31 วัสดุงานบานงานครัว          1 รายการ 756.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 756.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 756.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400541 03/08/64

32 วัสดุบริโภค          1 รายการ 4,832.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 4,832.00  บาท สายสิน  กอนทอง 4,832.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400542 03/08/64

33 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น          2 รายการ 50,670.00  บาท เฉพาะเจาะจง ปอพานิชกรณชุมแสง จํากัด 50,670.00  บาท ปอพานิชกรณชุมแสง จํากัด 50,670.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400543 04/08/64

34 วัสดุบริโภค          1 รายการ 5,434.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 5,434.00  บาท สายสิน  กอนทอง 5,434.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400544 04/08/64

35 วัสดุบริโภค          1 รายการ 5,261.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 5,261.00  บาท สายสิน  กอนทอง 5,261.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400545 05/08/64

36 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          1 รายการ 23,449.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามพาณิชย(โดยนายวรวุธ  จิตมหาวงศ) 23,449.00  บาท สยามพาณิชย(โดยนายวรวุธ  จิตมหาวงศ) 23,449.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400546 06/08/64

37 วัสดุงานบานงานครัว          1 รายการ 23,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง พีแอล ถุงซิปพลาสติก จํากัด 23,400.00  บาท พีแอล ถุงซิปพลาสติก จํากัด 23,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400547 06/08/64

38 วัสดุบริโภค          1 รายการ 6,207.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 6,207.00  บาท สายสิน  กอนทอง 6,207.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400548 06/08/64

39 วัสดุบริโภค          2 รายการ 12,548.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 12,548.00  บาท สายสิน  กอนทอง 12,548.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400549 08/08/64

40 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          1 รายการ 25,112.90  บาท เฉพาะเจาะจง ไทยโลหะหลังคาเหล็ก 25,112.90  บาท ไทยโลหะหลังคาเหลก็ 25,112.90  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400550 09/08/64

41 วัสดุสํานักงาน          1 รายการ 700.00  บาท เฉพาะเจาะจง เพ่ือนนักเรียน 700.00  บาท เพื่อนนักเรียน 700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400551 09/08/64

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2564

โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1
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หรือจัดจาง (บาท)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2564

โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

42 วัสดุงานบานงานครัว          1 รายการ 220.00  บาท เฉพาะเจาะจง สองนคร เคร่ืองครัว 220.00  บาท สองนคร เคร่ืองครัว 220.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400552 11/08/64

43 วัสดุสํานักงาน          1 รายการ 600.00  บาท เฉพาะเจาะจง โรงพิมพสหชัย 600.00  บาท โรงพิมพสหชัย 600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400553 11/08/64

44 วัสดุคอมพิวเตอร          1 รายการ 150.00  บาท เฉพาะเจาะจง ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จํากัด สาขา 00016 150.00  บาท ยูนิตี้ ไอที ซสิเต็ม จํากัด สาขา 00016 150.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400554 02/08/64

45 วัสดุงานบานงานครัว          1 รายการ 1,335.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดํารงคเคร่ืองครัว 1,335.00  บาท ดํารงคเคร่ืองครัว 1,335.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400555 02/08/64

46 วัสดุงานบานงานครัว          2 รายการ 2,235.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดํารงคเคร่ืองครัว 2,235.00  บาท ดํารงคเคร่ืองครัว 2,235.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400556 09/08/64

47 วัสดุงานบานงานครัว          2 รายการ 1,103.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดํารงคเคร่ืองครัว 1,103.00  บาท ดํารงคเคร่ืองครัว 1,103.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400557 13/08/64

48 วัสดุงานบานงานครัว          2 รายการ 520.00  บาท เฉพาะเจาะจง เกบรรจุภัณฑ 520.00  บาท เกบรรจุภัณฑ 520.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400558 17/08/64

49 วัสดุงานบานงานครัว          5 รายการ 1,635.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดํารงคเคร่ืองครัว 1,635.00  บาท ดํารงคเคร่ืองครัว 1,635.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400559 17/08/64

50 วัสดุสํานักงาน          1 รายการ 800.00  บาท เฉพาะเจาะจง บางกอก อินเตอรเมอรเช่ียนไดซ จํากัด 800.00  บาท บางกอก อินเตอรเมอรเช่ียนไดซ จํากัด 800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400560 06/08/64

51 วัสดุสํานักงาน          1 รายการ 1,900.00  บาท เฉพาะเจาะจง PS.Online 108 1,900.00  บาท PS.Online 108 1,900.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400561 10/08/64

52 วัสดุสํานักงาน          1 รายการ 1,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง Picklet Shop 1,300.00  บาท Picklet Shop 1,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400562 09/08/64

53 วัสดุงานบานงานครัว          6 รายการ 2,627.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 2,627.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 2,627.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400563 18/08/64

54 วัสดุบริโภค          2 รายการ 600.00  บาท เฉพาะเจาะจง เจ.มารท (อั้นชุมแสง) 600.00  บาท เจ.มารท (อั้นชุมแสง) 600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400564 06/08/64

55 วัสดุบริโภค          1 รายการ 6,851.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 6,851.00  บาท สายสิน  กอนทอง 6,851.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400565 09/08/64

56 วัสดุกอสราง-ซอม-ทั่วไป          1 รายการ 12,960.00  บาท เฉพาะเจาะจง ชุมแสง เอส.ที. คอนกรีต จํากัด 12,960.00  บาท ชุมแสง เอส.ที. คอนกรีต จํากัด 12,960.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400566 10/08/64

57 วัสดุบริโภค          1 รายการ 6,991.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 6,991.00  บาท สายสิน  กอนทอง 6,991.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400567 10/08/64

58 วัสดุบริโภค         16 รายการ 6,868.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 6,868.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 6,868.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400568 11/08/64

59 วัสดุบริโภค          1 รายการ 7,167.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 7,167.00  บาท สายสิน  กอนทอง 7,167.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400569 11/08/64

60 วัสดุบริโภค          1 รายการ 6,806.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 6,806.00  บาท สายสิน  กอนทอง 6,806.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400570 12/08/64

61 วัสดุบริโภค          1 รายการ 6,832.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 6,832.00  บาท สายสิน  กอนทอง 6,832.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400571 13/08/64

62 วัสดุบริโภค          2 รายการ 13,665.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 13,665.00  บาท สายสิน  กอนทอง 13,665.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400572 15/08/64

63 วัสดุบริโภค          5 รายการ 568.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 568.00  บาท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 568.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400573 18/08/64

64 วัสดุสํานักงาน          4 รายการ 21,860.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมดิกา  แพ็คกิ้ง จํากัด 21,860.00  บาท เมดิกา  แพ็คกิ้ง จํากัด 21,860.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400574 05/08/64

65 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น          1 รายการ 4,344.00  บาท เฉพาะเจาะจง พีรยา  ปอพานิชกรณ 4,344.00  บาท พีรยา  ปอพานิชกรณ 4,344.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400575 18/08/64

66 วัสดุบริโภค          2 รายการ 9,910.00  บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธกส. 9,910.00  บาท สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธกส 9,910.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400576 20/08/64

67 วัสดุบริโภค          1 รายการ 40,229.00  บาท เฉพาะเจาะจง สายสิน  กอนทอง 40,229.00  บาท สายสิน  กอนทอง 40,229.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400577 23/08/64

68 วัสดุคอมพิวเตอร          8 รายการ 11,490.00  บาท เฉพาะเจาะจง อินเตอรคอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด เทคโนโลยี จํากัด11,490.00  บาท อินเตอรคอมพิวเตอร เซอรวิส แอนด เทคโนโลยี จํากัด11,490.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400578 24/08/64

69 วัสดุประจําเตียง          1 รายการ 8,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง พี.เค.ซพัพลาย 8,500.00  บาท พ.ีเค.ซพัพลาย 8,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N46400579 26/08/64

70 คาใชจาย          7 รายการ 4,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง น้ําผึ้ง ประภาสมณเฑียร 4,600.00  บาท น้ําผึ้ง ประภาสมณเฑียร 4,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400372 01/08/64

71 คาใชจาย          1 รายการ 3,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ผวอง  อูธาร 3,000.00  บาท ผวอง  อูธาร 3,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400373 04/08/64

72 คาใชจาย          1 รายการ 2,309.72  บาท เฉพาะเจาะจง ศรีทิพย ออฟฟศ ซิสเต็ม 2,309.72  บาท ศรีทิพย ออฟฟศ ซิสเต็ม 2,309.72  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400374 02/08/64

73 คาใชจาย          1 รายการ 1,160.00  บาท เฉพาะเจาะจง อีสทอินโนเวช่ัน จํากัด 1,160.00  บาท อีสทอินโนเวช่ัน จํากัด 1,160.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400375 02/08/64

74 คาใชจาย          4 รายการ 1,532.00  บาท เฉพาะเจาะจง กฤต.กอปป (เปล) โดยนายพิเชษฐ  โกศล 1,532.00  บาท กฤต.กอปป (เปล) โดยนายพิเชษฐ  โกศล 1,532.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400376 06/08/64

75 คาใชจาย          1 รายการ 41,544.00  บาท เฉพาะเจาะจง ส. เรืองโรจนสระบุรี 41,544.00  บาท ส. เรืองโรจนสระบุรี 41,544.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400377 09/08/64

76 คาใชจาย          1 รายการ 13,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค จํากัด 13,500.00  บาท ไบโอจีนีเทค จํากัด 13,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400378 10/08/64

77 คาใชจาย          1 รายการ 5,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง วฒันาการ (2017) จํากัด 5,600.00  บาท วัฒนาการ (2017) จํากัด 5,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400379 02/08/64

78 คาใชจาย          2 รายการ 4,550.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอเซยี เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด 4,550.00  บาท เอเซยี เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด 4,550.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400380 11/08/64

79 คาใชจาย          3 รายการ 650.00  บาท เฉพาะเจาะจง วาสนาเซอรวิส 650.00  บาท วาสนาเซอรวิส 650.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400381 13/08/64

80 คาใชจาย          4 รายการ 1,750.00  บาท เฉพาะเจาะจง ควิ คอมสอินเตอร 1,750.00  บาท คิว คอมสอินเตอร 1,750.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400382 13/08/64

81 คาใชจาย          1 รายการ 31,112.00  บาท เฉพาะเจาะจง ศนูยแลบธนบุรี จํากัด 31,112.00  บาท ศูนยแลบธนบุรี จํากัด 31,112.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400383 13/08/64

82 คาใชจาย          1 รายการ 1,284.00  บาท เฉพาะเจาะจง ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) 1,284.00  บาท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) 1,284.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400384 18/08/64
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83 คาใชจาย          5 รายการ 4,380.00  บาท เฉพาะเจาะจง วาสนาเซอรวิส 4,380.00  บาท วาสนาเซอรวิส 4,380.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400385 18/08/64

84 คาใชจาย          3 รายการ 242,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ทวีผล 242,500.00  บาท ทวีผล 242,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400386 02/08/64

85 คาใชจาย          1 รายการ 261.00  บาท เฉพาะเจาะจง มิสเตอร.ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) จํากัด 261.00  บาท มิสเตอร.ด.ีไอ.วาย. (กรุงเทพ) จํากัด 261.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400389 04/08/64

86 คาใชจาย          4 รายการ 2,912.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 2,912.00  บาท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด 2,912.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400390 06/08/64

87 คาใชจาย          3 รายการ 6,491.50  บาท เฉพาะเจาะจง เจ.ซ.ีเจ. จํากัด 6,491.50  บาท เจ.ซ.ีเจ. จํากัด 6,491.50  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400391 06/08/64

88 คาใชจาย          2 รายการ 200.00  บาท เฉพาะเจาะจง เพ่ือนนักเรียน 200.00  บาท เพื่อนนักเรียน 200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400392 06/08/64

89 คาใชจาย          1 รายการ 9,020.10  บาท เฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 9,020.10  บาท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 9,020.10  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400393 13/08/64

90 คาใชจาย          1 รายการ 2,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง กฤต.กอปป (เปล) โดยนายพิเชษฐ   โกศล 2,000.00  บาท กฤต.กอปป (เปล) โดยนายพิเชษฐ   โกศล 2,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400394 16/08/64

91 คาใชจาย          1 รายการ 2,493.10  บาท เฉพาะเจาะจง เด็นทาเนียร จํากัด 2,493.10  บาท เด็นทาเนียร จํากัด 2,493.10  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400395 26/08/64

92 คาใชจาย          1 รายการ 15,515.00  บาท เฉพาะเจาะจง อนุพันธเดนตอลแลป 15,515.00  บาท อนุพันธเดนตอลแลป 15,515.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N56400396 26/08/64

93 ครุภัณฑสํานักงาน          1 รายการ 37,410.00  บาท เฉพาะเจาะจง แอดไวซ ลาดยาว จํากัด 37,410.00  บาท แอดไวซ ลาดยาว จํากัด 37,410.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด N66400062 02/08/64

94 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด 3,300.00  บาท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด 3,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0680 03/08/64

95 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 2,141.70  บาท เฉพาะเจาะจง ฟารมาดิกา จํากัด 2,141.70  บาท ฟารมาดิกา จํากัด 2,141.70  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0681 03/08/64

96 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 900.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 900.00  บาท องคการเภสัชกรรม 900.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0682 03/08/64

97 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 1,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด1,400.00  บาท สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด1,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0683 03/08/64

98 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,700.00  บาท เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล พลัส จํากัด 2,700.00  บาท พีเอ็มแอล พลัส จํากัด 2,700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0684 03/08/64

99 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 2,468.00  บาท เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน 2,468.00  บาท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน 2,468.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0685 03/08/64

100 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,320.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสัช) จํากัด 2,320.00  บาท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสัช) จํากัด 2,320.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0686 03/08/64

101 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,310.00  บาท เฉพาะเจาะจง สตารแล็บ จํากัด 2,310.00  บาท สตารแล็บ จํากัด 2,310.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0687 03/08/64

102 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,349.55  บาท เฉพาะเจาะจง สยามฟารมาซูติคอล จํากัด 4,349.55  บาท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด 4,349.55  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0688 03/08/64

103 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,350.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสัช) จํากัด 4,350.00  บาท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(่อํานวยเภสัช) จํากัด 4,350.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0689 03/08/64

104 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,350.00  บาท เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน 4,350.00  บาท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน 4,350.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0690 03/08/64

105 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,750.00  บาท เฉพาะเจาะจง โมเดอรนแมนู จํากัด 4,750.00  บาท โมเดอรนแมนู จํากัด 4,750.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0691 03/08/64

106 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 22,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา จํากัด 22,200.00  บาท พรอส ฟารมา จํากัด 22,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0692 03/08/64

107 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 39,744.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 39,744.00  บาท องคการเภสัชกรรม 39,744.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0693 03/08/64

108 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 11,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 11,600.00  บาท องคการเภสัชกรรม 11,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0694 03/08/64

109 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 9,951.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 9,951.00  บาท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 9,951.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0695 03/08/64

110 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 77,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด 77,200.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 77,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0696 03/08/64

111 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 31,672.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 31,672.00  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 31,672.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0697 03/08/64

112 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 8,132.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 8,132.00  บาท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 8,132.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0698 03/08/64

113 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 5,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 5,200.00  บาท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 5,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0699 03/08/64

114 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 9,951.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 9,951.00  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 9,951.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0700 03/08/64

115 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 11,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง ภญิโญฟารมาซี 11,200.00  บาท ภญิโญฟารมาซี 11,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0701 03/08/64

116 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 12,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ยูเมดา จํากัด 12,500.00  บาท ยูเมดา จํากัด 12,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0702 03/08/64

117 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 57,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด 57,000.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 57,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0703 03/08/64

118 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 89,559.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 89,559.00  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 89,559.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0704 03/08/64

119 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 16,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 16,800.00  บาท เซ็นทรลัโพลีเทรดด้ิง จํากัด 16,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0705 03/08/64

120 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 9,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค จํากัด 9,800.00  บาท ไบโอจีนีเทค จํากัด 9,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0706 03/08/64

121 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 7,447.20  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 7,447.20  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 7,447.20  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0707 03/08/64

122 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 5,700.00  บาท เฉพาะเจาะจง เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด 5,700.00  บาท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด 5,700.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0708 03/08/64

123 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 17,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง 2เอ็ม(เมด-เมเกอร) จํากัด 17,200.00  บาท 2เอ็ม(เมด-เมเกอร) จํากัด 17,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0709 03/08/64
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124 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 73,958.40  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 73,958.40  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 73,958.40  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0710 03/08/64

125 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 29,532.00  บาท เฉพาะเจาะจง สยามฟารมาซูติคอล จํากัด 29,532.00  บาท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด 29,532.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0711 03/08/64

126 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 8,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง มาสุ จํากัด 8,400.00  บาท มาสุ จํากัด 8,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0712 03/08/64

127 ยาและเวชภัณฑ          4 รายการ 7,932.50  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 7,932.50  บาท องคการเภสัชกรรม 7,932.50  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0713 10/08/64

128 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 14,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา จํากัด 14,000.00  บาท พรอส ฟารมา จํากัด 14,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0714 10/08/64

129 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 12,840.00  บาท เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 12,840.00  บาท เซ็นทรลัโพลีเทรดด้ิง จํากัด 12,840.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0715 10/08/64

130 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 66,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 66,000.00  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 66,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0716 10/08/64

131 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ฟารมีนา จํากัด 2,500.00  บาท ฟารมีนา จํากัด 2,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0717 10/08/64

132 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด 3,800.00  บาท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด 3,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0718 10/08/64

133 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช จํากัด 4,400.00  บาท สหแพทยเภสัช จํากัด 4,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0719 10/08/64

134 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด 4,800.00  บาท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด 4,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0720 10/08/64

135 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 1,712.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 1,712.00  บาท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 1,712.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0721 10/08/64

136 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,400.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 2,400.00  บาท องคการเภสัชกรรม 2,400.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0722 10/08/64

137 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,420.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 3,420.00  บาท องคการเภสัชกรรม 3,420.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0723 10/08/64

138 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 63,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด 63,000.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 63,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0724 11/08/64

139 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 5,300.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 5,300.00  บาท องคการเภสัชกรรม 5,300.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0725 11/08/64

140 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 18,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ขาวละออเภสัช จํากัด 18,000.00  บาท ขาวละออเภสัช จํากัด 18,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0726 11/08/64

141 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 42,730.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด 42,730.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 42,730.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0727 11/08/64

142 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 25,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ฟารมาแลนด (1982) จํากัด 25,000.00  บาท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด 25,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0728 11/08/64

143 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 13,738.80  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 13,738.80  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 13,738.80  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0729 11/08/64

144 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 11,770.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 11,770.00  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 11,770.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0730 11/08/64

145 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 44,940.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 44,940.00  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 44,940.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0731 11/08/64

146 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 21,121.80  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 21,121.80  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 21,121.80  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0732 11/08/64

147 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 93,600.00  บาท เฉพาะเจาะจง คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 93,600.00  บาท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 93,600.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0733 11/08/64

148 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 13,696.00  บาท เฉพาะเจาะจง เมดไลน จํากัด 13,696.00  บาท เมดไลน จํากัด 13,696.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0734 11/08/64

149 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 21,186.00  บาท เฉพาะเจาะจง แคสปา ฟารมาซูติคอล(ประเทศไทย) จํากัด 21,186.00  บาท แคสปา ฟารมาซูติคอล(ประเทศไทย) จํากัด 21,186.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0735 11/08/64

150 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 32,376.00  บาท เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช จํากัด 32,376.00  บาท สหแพทยเภสัช จํากัด 32,376.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0736 11/08/64

151 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 6,150.00  บาท เฉพาะเจาะจง แหลมทองการแพทย จํากัด 6,150.00  บาท แหลมทองการแพทย จํากัด 6,150.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0737 11/08/64

152 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 10,272.00  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 10,272.00  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 10,272.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0738 11/08/64

153 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 9,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง พนาพัฒน เฮลทแคร จํากัด 9,000.00  บาท พนาพัฒน เฮลทแคร จํากัด 9,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0739 17/08/64

154 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 41,922.60  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 41,922.60  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 41,922.60  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0740 17/08/64

155 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 34,240.00  บาท เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด 34,240.00  บาท ซิลลคิ ฟารมา จํากัด 34,240.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0741 17/08/64

156 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 11,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง โมเดอรนแมนู จํากัด 11,200.00  บาท โมเดอรนแมนู จํากัด 11,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0742 17/08/64

157 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 1,626.40  บาท เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 1,626.40  บาท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 1,626.40  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0743 17/08/64

158 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 3,750.00  บาท เฉพาะเจาะจง คอนดรักส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 3,750.00  บาท คอนดรักส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 3,750.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0744 17/08/64

159 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,800.00  บาท เฉพาะเจาะจง รง.เภสัชกรรม พอนดเคมีคอล ประเทศไทย 4,800.00  บาท รง.เภสัชกรรม พอนดเคมีคอล ประเทศไทย 4,800.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0745 17/08/64

160 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 1,455.00  บาท เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด 1,455.00  บาท แอตแลนติค ฟารมาซติูคอล จํากัด 1,455.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0746 17/08/64

161 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,650.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 4,650.00  บาท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 4,650.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0747 17/08/64

162 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 33,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 33,000.00  บาท องคการเภสัชกรรม 33,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0748 18/08/64

163 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 22,200.00  บาท เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา จํากัด 22,200.00  บาท พรอส ฟารมา จํากัด 22,200.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0749 18/08/64

164 ยาและเวชภัณฑ          3 รายการ 73,900.00  บาท เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตร้ี จํากัด 73,900.00  บาท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด 73,900.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0750 18/08/64
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165 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 13,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง พาตารแลบ(2517) จํากัด 13,000.00  บาท พาตารแลบ(2517) จํากัด 13,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0751 18/08/64

166 ยาและเวชภัณฑ          2 รายการ 38,359.50  บาท เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 38,359.50  บาท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 38,359.50  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0752 18/08/64

167 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 5,478.40  บาท เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 5,478.40  บาท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด 5,478.40  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0753 18/08/64

168 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 14,760.00  บาท เฉพาะเจาะจง ฟารมา อินโนวา จํากัด 14,760.00  บาท ฟารมา อินโนวา จํากัด 14,760.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0754 18/08/64

169 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 27,500.00  บาท เฉพาะเจาะจง ฟารมาฮอฟ จํากัด 27,500.00  บาท ฟารมาฮอฟ จํากัด 27,500.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0755 18/08/64

170 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 4,440.00  บาท เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน จํากัด 4,440.00  บาท ยูโทเปยน จํากัด 4,440.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0756 18/08/64

171 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศอพท.(สป.กลาโหม 2,000.00  บาท โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศอพท.(สป.กลาโหม 2,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0757 18/08/64

172 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,568.00  บาท เฉพาะเจาะจง เอฟ.ซ.ีพี. จํากัด 2,568.00  บาท เอฟ.ซ.ีพี. จํากัด 2,568.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0758 18/08/64

173 ยาและเวชภัณฑ          1 รายการ 2,000.00  บาท เฉพาะเจาะจง ฟารมาแลนด (1982) จํากัด 2,000.00  บาท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด 2,000.00  บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุด RR-64-0759 18/08/64

2,718,263.63      

(ลงช่ือ)......................................................................................

ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมแสง

รวมเปนเงินท้ังสิ้น

(นางสาวบุญญธดิา  ยาอินทร)

นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง


