
ลําดับ วงเงินที่จัดซื้อหรือ ราคากลาง
ที่ จัดจ�าง (บาท) (บาท) เลขหนังสือ

1
ค�าจ�างเหมาบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ

1,177.00              1,177.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ที แอร# ฉะเชิงเทรา 1,177.00               หจก.เอส ที แอร# ฉะเชิงเทรา 1,177.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3922

2
ค�าจ�างเหมาบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ

642.00                642.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ที แอร# ฉะเชิงเทรา 642.00                 หจก.เอส ที แอร# ฉะเชิงเทรา 642.00                                ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4073

3
ค�าจ�างเหมาบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ

642.00                642.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ที แอร# ฉะเชิงเทรา 642.00                 หจก.เอส ที แอร# ฉะเชิงเทรา 642.00                                ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4072

4 ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ#การแพทย# 1,180.00              1,180.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท จําเริญแพทย#ภัณฑ# จํากัด 1,180.00               บริษัท จําเริญแพทย#ภัณฑ# จํากัด 1,180.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4083

5 ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ#การแพทย# 1,450.00              1,450.00              เฉพาะเจาะจง ร�านมายด# เดนท# เซอร#วิส 1,450.00               ร�านมายด# เดนท# เซอร#วิส 1,450.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4070
6 ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ#การแพทย# 7,850.00              7,850.00              เฉพาะเจาะจง ร�านมายด# เดนท# เซอร#วิส 7,850.00               ร�านมายด# เดนท# เซอร#วิส 7,850.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4069

7 ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ#การแพทย# 29,864.77            29,864.77            เฉพาะเจาะจง
บริษัท นําวิวัฒน#การช�าง
(1992)จํากัด

29,864.77             
บริษัท นําวิวัฒน#การช�าง
(1992)จํากัด

29,864.77                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4053

8 ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ#การแพทย# 2,000.00              2,000.00              เฉพาะเจาะจง
บริษัท เวลล#เนส เมดิคอล แคร# 
จํากัด

2,000.00               
บริษัท เวลล#เนส เมดิคอล แคร# 
จํากัด

2,000.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4014

9 ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ#การแพทย# 20,865.00            20,865.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร#เอ็กซ# จํากัด 20,865.00             บริษัท อาร#เอ็กซ# จํากัด 20,865.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4146

10
ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ#ยานพาหนะ
และขนส�ง

5,294.36              5,294.36              เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต�าฉะเชิงเทรา จํากัด 5,294.36               บ.โตโยต�าฉะเชิงเทรา จํากัด 5,294.36                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3890

11
ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ#ยานพาหนะ
และขนส�ง

7,391.00              7,391.00              เฉพาะเจาะจง อู�ศรีศิลป@ 7,391.00               อู�ศรีศิลป@ 7,391.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4181

12
ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ#ยานพาหนะ
และขนส�ง

3,800.00              3,800.00              เฉพาะเจาะจง อู�ศรีศิลป@ 3,800.00               อู�ศรีศิลป@ 3,800.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4162

13 ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ#สํานักงาน 2,835.50              2,835.50              เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ที แอร# ฉะเชิงเทรา 2,835.50               อู�ศรีศิลป@ 2,835.50                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4074

14 ค�าจ�างเหมาบริการถ�ายเอกสาร 100.00 100.00                เฉพาะเจาะจง ร�านปรมาภรณ#เฟรม (หนุ�มกCอปปDE) 100.00                 ร�านปรมาภรณ#เฟรม (หนุ�มกCอปปDE) 100.00                                ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3925

15 ค�าจ�างเหมาบริการอื่น-จัดทําปGาย 250.00 250.00                เฉพาะเจาะจง ร�านหมอนทองอิงค#เจ็ท 250.00                 ร�านหมอนทองอิงค#เจ็ท 250.00                                ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4047

16 ค�าจ�างเหมาบริการอื่น-จัดทําปGาย 350.00 350.00                เฉพาะเจาะจง ร�านหมอนทองอิงค#เจ็ท 350.00                 ร�านหมอนทองอิงค#เจ็ท 350.00                                ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4312

17 ค�าจ�างเหมาบริการอื่นๆ 4,345.21 4,345.21              เฉพาะเจาะจง
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด 
(มหาชน)

4,345.21               
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด 
(มหาชน)

4,345.21                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4242

18 ค�าจ�างเหมาบริการอื่นๆ 23,200.00 23,200.00            เฉพาะเจาะจง ร�าน P.Service 23,200.00             ร�าน P.Service 23,200.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4300

19 ค�าจ�างเหมาบริการอื่นๆ 9,700.00 9,700.00              เฉพาะเจาะจง
กองห�องปฏิบัติการสาธารณสุข
กรมอนามัย

9,700.00               
กองห�องปฏิบัติการสาธารณสุข
กรมอนามัย

9,700.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4315

20 ค�าจ�างเหมาบริการอื่นๆ 4,926.80 4,926.80              เฉพาะเจาะจง
ห�างหุ�นส�วนจํากัด ส.เรืองโรจน#
สระบุรี

4,926.80               
ห�างหุ�นส�วนจํากัด ส.เรืองโรจน#
สระบุรี

4,926.80                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3975

21 ค�าจ�างเหมาทําความสะอาด PCU 8,820.00 8,820.00              เฉพาะเจาะจง นางกัญญ#วรา  โฉมสอาด 8,820.00               นางกัญญ#วรา  โฉมสอาด 8,820.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3624

เลขหนังสือสั่งซื้อ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
 โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว

งานจัดซื้อจัดจ�าง วิธีซื้อ / จ�าง ผู�เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



22 ค�าจ�างเหมาดูแลบํารุงรักษาลิฟท# 2,273.75 2,273.75              เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไพโอเนียร# ลิฟท# แอนด# 
เครน จํากัด

2,273.75               
บริษัท ไพโอเนียร# ลิฟท# แอนด# 
เครน จํากัด

2,273.75                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3622

23 ค�าจ�างเหมาดูแลบํารุงรักษาลิฟท# 2,273.75 2,273.75              เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไพโอเนียร# ลิฟท# แอนด# 
เครน จํากัด

2,273.75               
บริษัท ไพโอเนียร# ลิฟท# แอนด# 
เครน จํากัด

2,273.75                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3969

24 วัสดุไฟฟGาและวิทยุ 802.50 802.50                เฉพาะเจาะจง ร�านโชคชัยพานิช 802.50                 ร�านโชคชัยพานิช 802.50                                ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4141
25 วัสดุไฟฟGาและวิทยุ 9,600.00 9,600.00              เฉพาะเจาะจง ร�านเอี๊ยะหลี 9,600.00               ร�านเอี๊ยะหลี 9,600.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4313
26 วัสดุไฟฟGาและวิทยุ 420.00 420.00                เฉพาะเจาะจง ร�านเอี๊ยะหลี 420.00                 ร�านเอี๊ยะหลี 420.00                                ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4316
27 วัสดุไฟฟGาและวิทยุ 4,800.00 4,800.00              เฉพาะเจาะจง ร�านเอี๊ยะหลี 4,800.00               ร�านเอี๊ยะหลี 4,800.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4319

28 วัสดุก�อสร�าง 4,213.66 4,213.66              เฉพาะเจาะจง
ห�างหุ�นส�วนจํากัด ธ.ศิริวัฒนาค�า
วัสดุ

4,213.66               
ห�างหุ�นส�วนจํากัด ธ.ศิริวัฒนาค�า
วัสดุ

4,213.66                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4065

29 วัสดุก�อสร�าง 406.60 406.60                เฉพาะเจาะจง
ห�างหุ�นส�วนจํากัด ธ.ศิริวัฒนาค�า
วัสดุ

406.60                 
ห�างหุ�นส�วนจํากัด ธ.ศิริวัฒนาค�า
วัสดุ

406.60                                ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4160

30 วัสดุก�อสร�าง 12,840.00 12,840.00            เฉพาะเจาะจง
ห�างหุ�นส�วนจํากัด ธ.ศิริวัฒนาค�า
วัสดุ

12,840.00             
ห�างหุ�นส�วนจํากัด ธ.ศิริวัฒนาค�า
วัสดุ

12,840.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4246

31 วัสดุก�อสร�าง 4,980.85 4,980.85              เฉพาะเจาะจง
ห�างหุ�นส�วนจํากัด ธ.ศิริวัฒนาค�า
วัสดุ

4,980.85               
ห�างหุ�นส�วนจํากัด ธ.ศิริวัฒนาค�า
วัสดุ

4,980.85                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4247

32 วัสดุก�อสร�าง 829.25 829.25                เฉพาะเจาะจง
ห�างหุ�นส�วนจํากัด ธ.ศิริวัฒนาค�า
วัสดุ

829.25                 
ห�างหุ�นส�วนจํากัด ธ.ศิริวัฒนาค�า
วัสดุ

829.25                                ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4015

33 วัสดุอื่น-การเกษตร 400.00 400.00                เฉพาะเจาะจง ร�านเอี๊ยะหลี 400.00                 ร�านเอี๊ยะหลี 400.00                                ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4142
34 วัสดุอื่น-การเกษตร 882.75 882.75                เฉพาะเจาะจง ร�านโชคชัยพานิช 882.75                 ร�านโชคชัยพานิช 882.75                                ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4241
35 วัสดุเชื้อเพลิง-แกCส 900.00 900.00                เฉพาะเจาะจง ร�านชัยญา แกCส 900.00                 ร�านชัยญา แกCส 900.00                                ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4026
36 วัสดุเชื้อเพลิง-แกCส 900.00 900.00                เฉพาะเจาะจง ร�านชัยญา แกCส 900.00                 ร�านชัยญา แกCส 900.00                                ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4158
37 วัสดุเชื้อเพลิง-แกCส 900.00 900.00                เฉพาะเจาะจง ร�านชัยญา แกCส 900.00                 ร�านชัยญา แกCส 900.00                                ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4243

38 วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น-น้ํามัน 800.00 800.00                เฉพาะเจาะจง
ห�างหุ�นส�วนจํากัด บางน้ํา
เปรี้ยวปWโตรเลี่ยม

800.00                 
ห�างหุ�นส�วนจํากัด บางน้ํา
เปรี้ยวปWโตรเลี่ยม

800.00                                ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4075

39 วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น-น้ํามัน 69,610.00 69,610.00            เฉพาะเจาะจง
ห�างหุ�นส�วนจํากัด บางน้ํา
เปรี้ยวปWโตรเลี่ยม

69,610.00             
ห�างหุ�นส�วนจํากัด บางน้ํา
เปรี้ยวปWโตรเลี่ยม

69,610.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3970

40 วัสดุสํานักงาน 1,000.00 1,000.00              เฉพาะเจาะจง ร�านปรมาภรณ#เฟรม (หนุ�มกCอปปDE) 1,000.00               ร�านปรมาภรณ#เฟรม (หนุ�มกCอปปDE) 1,000.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4082

41 วัสดุสํานักงาน 370.00 370.00                เฉพาะเจาะจง ร�านปรมาภรณ#เฟรม (หนุ�มกCอปปDE) 370.00                 ร�านปรมาภรณ#เฟรม (หนุ�มกCอปปDE) 370.00                                ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4244

42 วัสดุสํานักงาน 24,075.00 24,075.00            เฉพาะเจาะจง ร�านโชคชัยพานิช 24,075.00             ร�านโชคชัยพานิช 24,075.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4314

43 วัสดุสํานักงาน 19,200.00 19,200.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรกฤช เปเปอร# กรุCป 
จํากัด

19,200.00             
บริษัท กรกฤช เปเปอร# กรุCป 
จํากัด

19,200.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4339

44 วัสดุสํานักงาน 6,873.00 6,873.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ขนส�งฉะเชิงเทรา จํากัด 6,873.00               บริษัท ป.ขนส�งฉะเชิงเทรา จํากัด 6,873.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3971

45 วัสดุงานบ�านงานครัว 14,100.00 14,100.00            เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  หนูนิ่ม 14,100.00             นายสมชาย  หนูนิ่ม 14,100.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3620
46 วัสดุงานบ�านงานครัว 1,440.00 1,440.00              เฉพาะเจาะจง ร�านเอี๊ยะหลี 1,440.00               ร�านเอี๊ยะหลี 1,440.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3967
47 วัสดุงานบ�านงานครัว 8,200.00 8,200.00              เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  หนูนิ่ม 8,200.00               นายสมชาย  หนูนิ่ม 8,200.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3968
48 วัสดุงานบ�านงานครัว 20,100.00 20,100.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท พลาสติก สโตร# จํากัด 20,100.00             บริษัท พลาสติก สโตร# จํากัด 20,100.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4005
49 วัสดุงานบ�านงานครัว 1,080.00 1,080.00              เฉพาะเจาะจง ร�านเอี๊ยะหลี 1,080.00               ร�านเอี๊ยะหลี 1,080.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4006
50 วัสดุงานบ�านงานครัว 32,650.00 32,650.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร#ดี เคมีคอล จํากัด 32,650.00             บริษัท ซีอาร#ดี เคมีคอล จํากัด 32,650.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4007
51 วัสดุงานบ�านงานครัว 1,400.00 1,400.00              เฉพาะเจาะจง ร�านไชยาเท็กซ#ไทส# 1,400.00               ร�านไชยาเท็กซ#ไทส# 1,400.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4081



52 วัสดุงานบ�านงานครัว 2,150.00 2,150.00              เฉพาะเจาะจง ร�านเภสัชกรธงชัย 2,150.00               ร�านเภสัชกรธงชัย 2,150.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4159
53 วัสดุงานบ�านงานครัว 7,480.00 7,480.00              เฉพาะเจาะจง ร�านเอี๊ยะหลี 7,480.00               ร�านเอี๊ยะหลี 7,480.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4338
54 วัสดุบริโภค/ค�าอาหารผู�ปZวยใน 47,558.00 47,558.00            เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  หนูนิ่ม 47,558.00             นายสมชาย  หนูนิ่ม 47,558.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3966
55 วัสดุบริโภค/ค�าอาหารผู�ปZวยใน 51,770.00 51,770.00            เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  หนูนิ่ม 51,770.00             นายสมชาย  หนูนิ่ม 51,770.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4096
56 วัสดุบริโภค/ค�าอาหารผู�ปZวยใน 53,411.00 53,411.00            เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  หนูนิ่ม 53,411.00             นายสมชาย  หนูนิ่ม 53,411.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4253
57 ค�าจ�างเหมากําจัดขยะทั่วไป 34,370.00 34,370.00            เฉพาะเจาะจง นางดวงหทัย  สโมสร 34,370.00             นางดวงหทัย  สโมสร 34,370.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3972
58 ค�าจ�างเหมาดูแลสวน PCU 6,600.00 6,600.00              เฉพาะเจาะจง นายอนันต#  น้ําเหนือ 6,600.00               นายอนันต#  น้ําเหนือ 6,600.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3601
59 ครุภัณฑ#สํานักงาน 6,500.00 6,500.00              เฉพาะเจาะจง ร�านตั๊กซิน 6,500.00               ร�านตั๊กซิน 6,500.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4222
60 ครุภัณฑ#สํานักงาน 6,500.00 6,500.00              เฉพาะเจาะจง ร�านตั๊กซิน 6,500.00               ร�านตั๊กซิน 6,500.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4304

61 ครุภัณฑ#สํานักงาน ต่ํากว�าเกณฑ# 15,000.00 15,000.00            เฉพาะเจาะจง ร�านตั๊กซิน 15,000.00             ร�านตั๊กซิน 15,000.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4200

62 ครุภัณฑ#สํานักงาน ต่ํากว�าเกณฑ# 9,000.00 9,000.00              เฉพาะเจาะจง ร�านตั๊กซิน 9,000.00               ร�านตั๊กซิน 9,000.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4223

63 ครุภัณฑ#สํานักงาน ต่ํากว�าเกณฑ# 4,500.00 4,500.00              เฉพาะเจาะจง ร�านตั๊กซิน 4,500.00               ร�านตั๊กซิน 4,500.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4240

64 ครุภัณฑ#สํานักงาน ต่ํากว�าเกณฑ# 4,815.00 4,815.00              เฉพาะเจาะจง ร�านโชคชัยพานิช 4,815.00               ร�านโชคชัยพานิช 4,815.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4248

65 ครุภัณฑ#สํานักงาน ต่ํากว�าเกณฑ# 2,760.60 2,760.60              เฉพาะเจาะจง ร�านโชคชัยพานิช 2,760.60               ร�านโชคชัยพานิช 2,760.60                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4249

66 ครุภัณฑ#สํานักงาน ต่ํากว�าเกณฑ# 18,000.00 18,000.00            เฉพาะเจาะจง ร�านตั๊กซิน 18,000.00             ร�านตั๊กซิน 18,000.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4303

67 ครุภัณฑ#งานบ�านงานครัว 429,000.00 429,000.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพ
พลาย จํากัด

429,000.00           
บริษัท เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพ
พลาย จํากัด

429,000.00                          ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4013

68 ค�าเช�าใช�บริการอินเตอร#เน็ต 2,118.60 2,118.60              เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคมแห�งชาติ 
จํากัด(มหาชน)

2,118.60               
บริษัท โทรคมนาคมแห�งชาติ 
จํากัด(มหาชน)

2,118.60                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3426

69 ค�าเช�าใช�บริการอินเตอร#เน็ต 2,728.50 2,728.50              เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคมแห�งชาติ 
จํากัด(มหาชน)

2,728.50               
บริษัท โทรคมนาคมแห�งชาติ 
จํากัด(มหาชน)

2,728.50                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3621

70 ค�าเช�าใช�บริการอินเตอร#เน็ต 1,212.70 1,212.70              เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทเทิล ดิจิตอล อิน
โนเวชั่น จํากัด

1,212.70               
บริษัท โทเทิล ดิจิตอล อิน
โนเวชั่น จํากัด

1,212.70                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3807

71 ค�าเช�าใช�บริการอินเตอร#เน็ต 2,118.60 2,118.60              เฉพาะเจาะจง
บริษัท โทรคมนาคมแห�งชาติ 
จํากัด(มหาชน)

2,118.60               
บริษัท โทรคมนาคมแห�งชาติ 
จํากัด(มหาชน)

2,118.60                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3747

72 ค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร 5,000.00 5,000.00              เฉพาะเจาะจง ร�านปรมารภรณ#เฟรม(หนุ�มกCอปปDE) 5,000.00               ร�านปรมารภรณ#เฟรม(หนุ�มกCอปปDE) 5,000.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3633

73
ค�าบริการเครื่องอ�านและแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย#

40,000.00 40,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเทค จํากัด 40,000.00             บริษัท ทรานสเทค จํากัด 40,000.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3973

74 เวชภัณฑ#ยา 40,000.00            40,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 40,000.00             บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 40,000.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2541

75 เวชภัณฑ#ยา 3,852.00              4,304.00              เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

3,852.00               
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

3,852.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2540

76 เวชภัณฑ#ยา 1,290.00              2,407.50              เฉพาะเจาะจง ห�างหุ�นส�วนจํากัด ภิญโญฟาร#มาซี 1,290.00               ห�างหุ�นส�วนจํากัด ภิญโญฟาร#มาซี 1,290.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2539

77 เวชภัณฑ#ยา 9,630.00              625.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร#เอ็กซ# จํากัด 9,630.00               บริษัท อาร#เอ็กซ# จํากัด 9,630.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2546



78 เวชภัณฑ#ยา 5,000.00              12,500.00            เฉพาะเจาะจง
ห�างหุ�นส�วนจํากัด แอล.บี.เอส. 
แลบบอเรตอรี่

5,000.00               
ห�างหุ�นส�วนจํากัด แอล.บี.เอส. 
แลบบอเรตอรี่

5,000.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2545

79 เวชภัณฑ#ยา 22,341.60            40,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร#มา จํากัด 22,341.60             บริษัท ซิลลิค ฟาร#มา จํากัด 22,341.60                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2544
80 เวชภัณฑ#ยา 2,570.00              2,600.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร#ม จํากัด 2,570.00               บริษัท โปลิฟาร#ม จํากัด 2,570.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2543
81 เวชภัณฑ#ยา 154,080.00          154,080.00          เฉพาะเจาะจง องค#การเภสัชกรรม 154,080.00           องค#การเภสัชกรรม 154,080.00                          ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2542
82 เวชภัณฑ#ยา 93,518.00            93,518.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร#มา จํากัด 93,518.00             บริษัท ซิลลิค ฟาร#มา จํากัด 93,518.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2560

83 เวชภัณฑ#ยา 13,495.00            13,495.00            เฉพาะเจาะจง
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

13,495.00             
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

13,495.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2562

84 เวชภัณฑ#ยา 31,292.15            33,007.15            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร#มา จํากัด 31,292.15             บริษัท ซิลลิค ฟาร#มา จํากัด 31,292.15                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2565

85 เวชภัณฑ#ยา 18,115.00            18,115.00            เฉพาะเจาะจง
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

18,115.00             
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

18,115.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2566

86 เวชภัณฑ#ยา 40,874.00            40,874.00            เฉพาะเจาะจง องค#การเภสัชกรรม 40,874.00             องค#การเภสัชกรรม 40,874.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2561
87 เวชภัณฑ#ยา 5,160.00              5,160.00              เฉพาะเจาะจง องค#การเภสัชกรรม 5,160.00               องค#การเภสัชกรรม 5,160.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2563
88 เวชภัณฑ#ยา 13,000.00            13,000.00            เฉพาะเจาะจง องค#การเภสัชกรรม 13,000.00             องค#การเภสัชกรรม 13,000.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2564
89 เวชภัณฑ#ยา 55,240.00            88,200.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร#มา จํากัด 55,240.00             บริษัท ซิลลิค ฟาร#มา จํากัด 55,240.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2580

90 เวชภัณฑ#ยา 14,600.00            24,003.60            เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 14,600.00             บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 14,600.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2581

91 เวชภัณฑ#ยา 16,478.00            25,000.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

16,478.00             
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

16,478.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2582

92 เวชภัณฑ#ยา 36,450.00            72,170.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร#ลินฟาร#มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

36,450.00             
บริษัท เบอร#ลินฟาร#มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

36,450.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2584

93 เวชภัณฑ#ยา 3,231.40              4,600.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร#มา จํากัด 3,231.40               บริษัท พรอส ฟาร#มา จํากัด 3,231.40                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2578
94 เวชภัณฑ#ยา 41,700.00            41,700.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน# จํากัด 41,700.00             บริษัท เมดไลน# จํากัด 41,700.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2583

95 เวชภัณฑ#ยา 30,490.00            36,571.20            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 30,490.00             บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 30,490.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2579

96 เวชภัณฑ#ยา 19,080.00            19,080.00            เฉพาะเจาะจง องค#การเภสัชกรรม 19,080.00             องค#การเภสัชกรรม 19,080.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2585
97 เวชภัณฑ#ยา 41,750.40            41,750.40            เฉพาะเจาะจง องค#การเภสัชกรรม 41,750.40             องค#การเภสัชกรรม 41,750.40                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2586
98 เวชภัณฑ#ยา 6,848.00              6,848.00              เฉพาะเจาะจง องค#การเภสัชกรรม 6,848.00               องค#การเภสัชกรรม 6,848.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2587
99 เวชภัณฑ#ยา 363,513.50          363,513.50          เฉพาะเจาะจง องค#การเภสัชกรรม 363,513.50           องค#การเภสัชกรรม 363,513.50                          ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2588
100 เวชภัณฑ#ยา 6,000.00              8,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร#ม จํากัด 6,000.00               บริษัท โปลิฟาร#ม จํากัด 6,000.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2592
101 เวชภัณฑ#ยา 21,068.30            34,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย#เภสัช จํากัด 21,068.30             บริษัท สหแพทย#เภสัช จํากัด 21,068.30                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2593

102 เวชภัณฑ#ยา 2,182.80              2,737.20              เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล#ม เคลเลอร# โลจิ
สติกส# จํากัด

2,182.80               
บริษัท ดีทแฮล#ม เคลเลอร# โลจิ
สติกส# จํากัด

2,182.80                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2612

103 เวชภัณฑ#ยา 14,202.50            22,052.50            เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด 14,202.50             บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด 14,202.50                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2611

104 เวชภัณฑ#ยา 60,000.00            150,000.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร#ลินฟาร#มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

60,000.00             
บริษัท เบอร#ลินฟาร#มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

60,000.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2613

105 เวชภัณฑ#ยา 8,700.00              9,156.50              เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร#มาซูติ
คอล จํากัด

8,700.00               
บริษัท แอตแลนติค ฟาร#มาซูติ
คอล จํากัด

8,700.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2610

106 เวชภัณฑ#ยา 5,650.00              5,650.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 5,650.00               บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 5,650.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2633

107 เวชภัณฑ#ยา 14,124.00            17,526.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล#ม เคลเลอร# โลจิ
สติกส# จํากัด

14,124.00             
บริษัท ดีทแฮล#ม เคลเลอร# โลจิ
สติกส# จํากัด

14,124.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2640



108 เวชภัณฑ#ยา 3,100.00              3,638.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที เอ็น พี เฮลท#แคร# จํากัด 3,100.00               บริษัท  ที เอ็น พี เฮลท#แคร# จํากัด 3,100.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2632

109 เวชภัณฑ#ยา 6,955.00              6,955.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด 6,955.00               บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด 6,955.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2637
110 เวชภัณฑ#ยา 9,630.00              11,100.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด 9,630.00               บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด 9,630.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2638
111 เวชภัณฑ#ยา 77,040.00            1,500,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร#มา จํากัด 77,040.00             บริษัท พรอส ฟาร#มา จํากัด 77,040.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2636
112 เวชภัณฑ#ยา 13,600.00            13,600.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟDฮาแล็บ จํากัด 13,600.00             บริษัท ฟDฮาแล็บ จํากัด 13,600.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2634

113 เวชภัณฑ#ยา 2,600.00              2,610.00              เฉพาะเจาะจง
หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด#
เคมีคอล ประเทศไทย

2,600.00               
หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด#
เคมีคอล ประเทศไทย

2,600.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2635

114 เวชภัณฑ#ยา 1,800.00              1,800.00              เฉพาะเจาะจง องค#การเภสัชกรรม 1,800.00               องค#การเภสัชกรรม 1,800.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2631
115 เวชภัณฑ#ยา 26,964.00            35,952.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร#มา จํากัด 26,964.00             บริษัท ซิลลิค ฟาร#มา จํากัด 26,964.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2659
116 เวชภัณฑ#ยา 55,468.80            56,110.80            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร#มา จํากัด 55,468.80             บริษัท ซิลลิค ฟาร#มา จํากัด 55,468.80                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2660

117 เวชภัณฑ#ยา 8,193.75              11,986.50            เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที. แมน ฟาร#มาซูติคอล 
จํากัด

8,193.75               
บริษัท ที. แมน ฟาร#มาซูติคอล 
จํากัด

8,193.75                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2657

118 เวชภัณฑ#ยา 3,840.00              4,494.00              เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส#
 (1969) จํากัด

3,840.00               
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส#
 (1969) จํากัด

3,840.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2662

119 เวชภัณฑ#ยา 475.00                500.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด 475.00                 บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด 475.00                                ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2663

120 เวชภัณฑ#ยา 2,950.00              2,950.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร#แลบ (2517) จํากัด 2,950.00               บริษัท พาตาร#แลบ (2517) จํากัด 2,950.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2658

121 เวชภัณฑ#ยา 1,800.00              1,800.00              เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 1,800.00               หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 1,800.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2661

122 เวชภัณฑ#ยา 10,190.68            10,190.68            เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

10,190.68             
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

10,190.68                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2684

123 เวชภัณฑ#ยา 13,000.00            13,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที เอ็น พี เฮลท#แคร# จํากัด 13,000.00             บริษัท  ที เอ็น พี เฮลท#แคร# จํากัด 13,000.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2693

124 เวชภัณฑ#ยา 3,600.00              3,600.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ@ ฟาร#มา จํากัด 3,600.00               บริษัท นิวไลฟ@ ฟาร#มา จํากัด 3,600.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2689

125 เวชภัณฑ#ยา 39,600.00            94,160.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร#ม เคมิคัลส# จํากัด 39,600.00             บริษัท ไบโอฟาร#ม เคมิคัลส# จํากัด 39,600.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2685

126 เวชภัณฑ#ยา 2,300.00              2,300.00              เฉพาะเจาะจง
บริษัท วี.แอนด#.วี. กรุงเทพฯ 
จํากัด

2,300.00               
บริษัท วี.แอนด#.วี. กรุงเทพฯ 
จํากัด

2,300.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2692

127 เวชภัณฑ#ยา 5,928.00              8,453.00              เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ 
(อํานวยเภสัช) จํากัด

5,928.00               
บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ 
(อํานวยเภสัช) จํากัด

5,928.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2691

128 เวชภัณฑ#ยา 5,800.00              5,908.00              เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร#มาซูติ
คอล จํากัด

5,800.00               
บริษัท แอตแลนติค ฟาร#มาซูติ
คอล จํากัด

5,800.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2690

129 เวชภัณฑ#ยา 19,000.00            19,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 19,000.00             หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 19,000.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2686
130 เวชภัณฑ#ยา 10,272.00            10,272.00            เฉพาะเจาะจง องค#การเภสัชกรรม 10,272.00             องค#การเภสัชกรรม 10,272.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2687
131 เวชภัณฑ#ยา 19,260.00            19,260.00            เฉพาะเจาะจง องค#การเภสัชกรรม 19,260.00             องค#การเภสัชกรรม 19,260.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2688
132 เวชภัณฑ#ยา 20,400.00            32,100.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร#มา จํากัด 20,400.00             บริษัท ซิลลิค ฟาร#มา จํากัด 20,400.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2713

133 เวชภัณฑ#ยา 9,600.00              9,600.00              เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศ
ไทย) จํากัด

9,600.00               
บริษัท ดีซีเอช ออริกา(ประเทศ
ไทย) จํากัด

9,600.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2715

134 เวชภัณฑ#ยา 2,640.00              2,640.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร#มาซี 2,640.00               หจก.ภิญโญฟาร#มาซี 2,640.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2712

135 เวชภัณฑ#ยา 5,712.00              9,604.32              เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอ
ราตอรี่ จํากัด

5,712.00               
บริษัท เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอ
ราตอรี่ จํากัด

5,712.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2714

136 เวชภัณฑ#ยา 1,605.00              1,605.00              เฉพาะเจาะจง องค#การเภสัชกรรม 1,605.00               องค#การเภสัชกรรม 1,605.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2708
137 เวชภัณฑ#ยา 3,315.00              3,315.00              เฉพาะเจาะจง องค#การเภสัชกรรม 3,315.00               องค#การเภสัชกรรม 3,315.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2709



138 เวชภัณฑ#ยา 1,800.00              1,800.00              เฉพาะเจาะจง องค#การเภสัชกรรม 1,800.00               องค#การเภสัชกรรม 1,800.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2710
139 เวชภัณฑ#ยา 1,042.00              1,042.00              เฉพาะเจาะจง องค#การเภสัชกรรม 1,042.00               องค#การเภสัชกรรม 1,042.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2711

140 เวชภัณฑ#ยา 20,000.00            40,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 20,000.00             บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 20,000.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2792

141 เวชภัณฑ#ยา 56,100.00            119,100.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 56,100.00             บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด 56,100.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2793

142 เวชภัณฑ#ยา 3,500.00              3,600.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปDEยน จํากัด 3,500.00               บริษัท ยูโทเปDEยน จํากัด 3,500.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2787
143 เวชภัณฑ#ยา 2,568.00              2,568.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปDEยน จํากัด 2,568.00               บริษัท ยูโทเปDEยน จํากัด 2,568.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2788
144 เวชภัณฑ#ยา 17,500.00            27,820.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปDEยน จํากัด 17,500.00             บริษัท ยูโทเปDEยน จํากัด 17,500.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2789

145 เวชภัณฑ#ยา 9,041.50              9,574.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร#มาซูติคอล จํากัด 9,041.50               บริษัท สยามฟาร#มาซูติคอล จํากัด 9,041.50                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2790

146 เวชภัณฑ#ยา 10,000.00            10,500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 10,000.00             หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 10,000.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2791
147 เวชภัณฑ#ยา 7,200.00              7,200.00              เฉพาะเจาะจง องค#การเภสัชกรรม 7,200.00               องค#การเภสัชกรรม 7,200.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2786
148 เวชภัณฑ#ยา 6,368.64              6,368.64              เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย#เภสัช จํากัด 6,368.64               บริษัท สหแพทย#เภสัช จํากัด 6,368.64                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2800
149 เวชภัณฑ#ยา 5,348.00              24,824.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร#มา จํากัด 5,348.00               บริษัท ซิลลิค ฟาร#มา จํากัด 5,348.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2802
150 เวชภัณฑ#ยา 42,243.60            42,243.60            เฉพาะเจาะจง องค#การเภสัชกรรม 42,243.60             องค#การเภสัชกรรม 42,243.60                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2799
151 เวชภัณฑ#ยา 19,500.00            19,500.00            เฉพาะเจาะจง องค#การเภสัชกรรม 19,500.00             องค#การเภสัชกรรม 19,500.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2801
152 เวชภัณฑ#ยา 7,200.00              8,733.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร#มา จํากัด 7,200.00               บริษัท ซิลลิค ฟาร#มา จํากัด 7,200.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2822

153 เวชภัณฑ#ยา 2,280.00              8,800.00              เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที.แมน ฟาร#มาซูติคอล 
จํากัด

2,280.00               
บริษัท ที.แมน ฟาร#มาซูติคอล 
จํากัด

2,280.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2821

154 เวชภัณฑ#ยา 4,400.00              4,400.00              เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส# (1979) 
จํากัด

4,400.00               
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส# (1979) 
จํากัด

4,400.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2820

155 เวชภัณฑ#ยา 94,500.00            187,500.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร#ลินฟาร#มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

94,500.00             
บริษัท เบอร#ลินฟาร#มาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

94,500.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2816

156 เวชภัณฑ#ยา 18,000.00            40,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร#มา จํากัด 18,000.00             บริษัท พรอส ฟาร#มา จํากัด 18,000.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2819
157 เวชภัณฑ#ยา 8,560.00              9,200.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร#มา จํากัด 8,560.00               บริษัท พรอส ฟาร#มา จํากัด 8,560.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2818

158 เวชภัณฑ#ยา 10,600.00            10,600.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท วี.แอนด#.วี. กรุงเทพฯ 
จํากัด

10,600.00             
บริษัท วี.แอนด#.วี. กรุงเทพฯ 
จํากัด

10,600.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2817

159 เวชภัณฑ#ยา 16,050.00            16,200.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร#มาซูติคอล จํากัด 16,050.00             บริษัท สยามฟาร#มาซูติคอล จํากัด 16,050.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2823

160 เวชภัณฑ#ยา 5,885.00              12,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีเอส มาร#เก็ตติ้ง จํากัด 5,885.00               บริษัท เอวีเอส มาร#เก็ตติ้ง จํากัด 5,885.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2824

161 เวชภัณฑ#ยา 109,782.00          109,782.00          เฉพาะเจาะจง องค#การเภสัชกรรม 109,782.00           องค#การเภสัชกรรม 109,782.00                          ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 2815

162 ค�าตรวจทางห�องปฏิบัติการ 29,965.00            29,965.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอรา
ตอรี่ จํากัด

29,965.00             
บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอรา
ตอรี่ จํากัด

29,965.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3927

163 ค�าตรวจทางห�องปฏิบัติการ 172,160.00          172,160.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ�าส# (ชลบุรี) จํากัด 172,160.00           บริษัท แล็บเฮ�าส# (ชลบุรี) จํากัด 172,160.00                          ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3928
164 ค�าตรวจทางห�องปฏิบัติการ 132,476.00          132,476.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลเนส เวย# จํากัด 132,476.00           บริษัท เวลเนส เวย# จํากัด 132,476.00                          ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3926

165 วัสดุการแพทย# 4,400.00              4,400.00              เฉพาะเจาะจง ห�างหุ�นส�วนจํากัด อิเลฟเว�น พลัซ 4,400.00               ห�างหุ�นส�วนจํากัด อิเลฟเว�น พลัซ 4,400.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3931

166 วัสดุการแพทย# 4,060.00              4,060.00              เฉพาะเจาะจง
บริษัท ลินเด� (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

4,060.00               
บริษัท ลินเด� (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

4,060.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3948

167
วัสดุการแพทย#และเวชภัณฑ#ที่
มิใช�ยา

30,180.00            30,180.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท# แคร# จํากัด 30,180.00             บริษัท โพส เฮลท# แคร# จํากัด 30,180.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3930



168 เวชภัณฑ#ที่มิใช�ยา 40,400.00            40,400.00            เฉพาะเจาะจง ห�างหุ�นส�วนจํากัด วีอาร# ซัพพอร#ต 40,400.00             ห�างหุ�นส�วนจํากัด วีอาร# ซัพพอร#ต 40,400.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3949

169 เวชภัณฑ#ที่มิใช�ยา 5,778.00              5,778.00              เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

5,778.00               
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

5,778.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3947

170 วัสดุการแพทย# 6,200.00              6,200.00              เฉพาะเจาะจง
ห�างหุ�นส�วนจํากัด พ.เกษม ซัพ
พลาย

6,200.00               
ห�างหุ�นส�วนจํากัด พ.เกษม ซัพ
พลาย

6,200.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3932

171 วัสดุการแพทย# 1,300.00              1,300.00              เฉพาะเจาะจง
ห�างหุ�นส�วนจํากัด พ.เกษม ซัพ
พลาย

1,300.00               
ห�างหุ�นส�วนจํากัด พ.เกษม ซัพ
พลาย

1,300.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3932

172 วัสดุการแพทย# 4,000.00              4,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี พรีซิซั่น 168 จํากัด 4,000.00               บริษัท เคพี พรีซิซั่น 168 จํากัด 4,000.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3950
173 วัสดุวิทยาศาสตร# 6,500.00              6,500.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟWนิเท็ค จํากัด 6,500.00 บริษัท แอฟฟWนิเท็ค จํากัด 6,500.00 ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4050

174 วัสดุวิทยาศาสตร# 337,780.00          337,780.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอส
ติคส# จํากัด

337,780.00           
บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอส
ติคส# จํากัด

337,780.00                          ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4030

175 วัสดุวิทยาศาสตร# 42,000.00            42,000.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไฟติ้ง กรุCป คอร#ปอเรชั่น 
เซลส#แอนด#เซอร#วิสเซส จํากัด

42,000.00
บริษัท ไฟติ้ง กรุCป คอร#ปอเรชั่น 
เซลส#แอนด#เซอร#วิสเซส จํากัด

42,000.00 ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4051

176 วัสดุวิทยาศาสตร# 22,500.00            22,500.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ# ไดแอกนอสติก
 จํากัด

22,500.00
บริษัท แอดวานซ# ไดแอกนอสติก
 จํากัด

22,500.00 ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4029

177 เวชภัณฑ#ที่มิใช�ยา 4,200.00              4,200.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ# เมด จํากัด 4,200.00               บริษัท ไซเอนซ# เมด จํากัด 4,200.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3951
178 ค�าตรวจทางห�องปฏิบัติการ 44,850.00            44,850.00            เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพุทธโสธร 44,850.00             โรงพยาบาลพุทธโสธร 44,850.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3929

179 วัสดุการแพทย# 20,865.00            20,865.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

20,865.00             
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

20,865.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4016

180 วัสดุการแพทย# 39,162.00            39,162.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

39,162.00             
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

39,162.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4016

181 วัสดุวิทยาศาสตร# 129,000.00          129,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอ็มเทค จํากัด 129,000.00 บริษัท จีเอ็มเทค จํากัด 129,000.00 ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4032

182 วัสดุวิทยาศาสตร# 97,416.00            97,416.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท อินเตอร# คอร#ปอเรชั่น 
จํากัด

97,416.00             
บริษัท อินเตอร# คอร#ปอเรชั่น 
จํากัด

97,416.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4031

183 วัสดุทันตกรรม 61,800.00            61,800.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด 61,800.00             บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด 61,800.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4002

184 วัสดุทันตกรรม 21,870.80            21,870.80            เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

21,870.80             
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

21,870.80                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4003

185 วัสดุทันตกรรม 16,323.92            16,323.92            เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

16,323.92             
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

16,323.92                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4003

186 วัสดุทันตกรรม 9,469.50              9,469.50              เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

9,469.50               
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

9,469.50                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4003

187 วัสดุทันตกรรม 6,400.00              6,400.00              เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอคคอร#ด คอร#ปอเรชั่น 
จํากัด

6,400.00               
บริษัท แอคคอร#ด คอร#ปอเรชั่น 
จํากัด

6,400.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4004

188 วัสดุการแพทย# 20,636.45            20,636.45            Bidding
บริษัท ลินเด� (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

20,636.45             
บริษัท ลินเด� (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

20,636.45                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4097

189 ค�าตรวจทางห�องปฏิบัติการ 18,720.00            18,720.00            เฉพาะเจาะจง
ศูนย#บริการโลหิตแห�งชาติ 
สภากาชาดไทย

18,720.00             
ศูนย#บริการโลหิตแห�งชาติ 
สภากาชาดไทย

18,720.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4049

190 วัสดุการแพทย# 38,250.00            38,250.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท พรทิพย#เวชภัณฑ# จํากัด 38,250.00             บริษัท พรทิพย#เวชภัณฑ# จํากัด 38,250.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 3952

191 วัสดุการแพทย# 10,000.00            10,000.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพ
พลาย จํากัด

10,000.00             
บริษัท พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพ
พลาย จํากัด

10,000.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4055



192 วัสดุการแพทย# 4,890.00              4,890.00              เฉพาะเจาะจง
บริษัท ลินเด� (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

4,890.00               
บริษัท ลินเด� (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

4,890.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4117

193 วัสดุทันตกรรม 65,900.00            65,900.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอคคอร#ด คอร#ปอเรชั่น 
จํากัด

65,900.00             
บริษัท แอคคอร#ด คอร#ปอเรชั่น 
จํากัด

65,900.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4046

194 วัสดุทันตกรรม 5,480.00              5,480.00              เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอคคอร#ด คอร#ปอเรชั่น 
จํากัด

5,480.00               
บริษัท แอคคอร#ด คอร#ปอเรชั่น 
จํากัด

5,480.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4046

195 วัสดุการแพทย# 2,250.00              2,250.00              เฉพาะเจาะจง
บริษัท พลัส เมดิคอล ซัพพลาย 
จํากัด

2,250.00               
บริษัท พลัส เมดิคอล ซัพพลาย 
จํากัด

2,250.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4057

196 วัสดุการแพทย# 10,000.00            10,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท พลาสติก สโตร# จํากัด 10,000.00             บริษัท พลาสติก สโตร# จํากัด 10,000.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4056

197 วัสดุการแพทย# 23,456.70            23,456.70            Bidding
บริษัท ลินเด� (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

23,456.70             
บริษัท ลินเด� (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)

23,456.70                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4254

198 วัสดุการแพทย# 5,000.00              5,000.00              เฉพาะเจาะจง
บริษัท เคเอ็น เทค แคร# เมดิคอล
 จํากัด

5,000.00               
บริษัท เคเอ็น เทค แคร# เมดิคอล
 จํากัด

5,000.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4207

199 วัสดุการแพทย# 7,000.00              7,000.00              เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจ แอนด# วาย เมดิซิสเท็ม
 จํากัด

7,000.00               
บริษัท เจ แอนด# วาย เมดิซิสเท็ม
 จํากัด

7,000.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4203

200 เวชภัณฑ#ที่มิใช�ยา 8,500.00              8,500.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดักชั่น จํากัด 8,500.00               บริษัท แมคคา โปรดักชั่น จํากัด 8,500.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4204

201 เวชภัณฑ#ที่มิใช�ยา 30,100.00            30,100.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ# จํากัด 30,100.00             บริษัท ไทยเพียวดีไวซ# จํากัด 30,100.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4206
202 เวชภัณฑ#ที่มิใช�ยา 18,404.00            18,404.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ# เทรดดิ้ง จํากัด 18,404.00             บริษัท โอเร็กซ# เทรดดิ้ง จํากัด 18,404.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4205

203
วัสดุการแพทย#และเวชภัณฑ#ที่
มิใช�ยา

6,175.00              6,175.00              เฉพาะเจาะจง ห�างหุ�นส�วนจํากัด อิเลฟเว�น พลัซ 6,175.00               ห�างหุ�นส�วนจํากัด อิเลฟเว�น พลัซ 6,175.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4208

204
วัสดุการแพทย#และเวชภัณฑ#ที่
มิใช�ยา

7,200.00              7,200.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท# แคร# จํากัด 7,200.00               บริษัท โพส เฮลท# แคร# จํากัด 7,200.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4209

205 เวชภัณฑ#ที่มิใช�ยา 16,560.00            16,560.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท# แคร# จํากัด 16,560.00             บริษัท โพส เฮลท# แคร# จํากัด 16,560.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4212

206 วัสดุทันตกรรม 51,360.00            51,360.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

51,360.00             
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จํากัด

51,360.00                           ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4283

207 เวชภัณฑ#ที่มิใช�ยา 3,120.00              3,120.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกCอส จํากัด 3,120.00               บริษัท ไทยกCอส จํากัด 3,120.00                             ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4120

208 วัสดุการแพทย# 136,700.00          136,700.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท ริช เมดิคอล แอนด# ซัพ
พลาย จํากัด

136,700.00           
บริษัท ริช เมดิคอล แอนด# ซัพ
พลาย จํากัด

136,700.00                          ราคาและคุณภาพสมเหตุสมผล 4211


