
ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป

1 ขอสมัครสมำชิกเคมีคลินิก 4,200.00            4,200.00            เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วน อดิีวเอ จ ำกดั หำ้งหุน้ส่วน อดิีวเอ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน สธ.0935.06/013 1 ต.ค. 62
2 ค่ำอนิเตอร์เน็ต 1,496.93            1,496.93            เฉพำะเจำะจง บ. ทรู อนิเตอร์เน็ต คอเปอเรชั่น จ ำกดั บ. ทรู อนิเตอร์เน็ต คอเปอเรชั่น จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน
3 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 10,272.00          10,272.00          เฉพำะเจำะจง บ.เอฟ.ซี.พี จ ำกดั บ.เอฟ.ซี.พี จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 26/2563 10 ต.ค. 62
4 ซ้ือวัคซีนนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 67,410.00          67,410.00          เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 23/2563 10 ต.ค. 62
5 ซ้ือวัคซีนนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 70,673.50          70,673.50          เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 24/2563 10 ต.ค. 62
6 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 21,571.20          21,571.20          เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 22/2563 10 ต.ค. 62
7 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 10,630.00          10,630.00          เฉพำะเจำะจง บ.แอดคอเด คอเปอเรชั่น จ ำกดั บ.แอดคอเด คอเปอเรชั่น จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 32/2563 11 ต.ค. 62
8 ซ้ือเวชภณัฑ์,ยำในบญัชี 9,576.50            9,576.50            เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 28/2563 11 ต.ค. 62
9 ซ้ือยำนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 2,340.00            2,340.00            เฉพำะเจำะจง บ.ยูเนียมเมคดิคอล บ.ยูเนียมเมคดิคอล รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 27/2563 11 ต.ค. 62
10 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 82,176.00          82,176.00          เฉพำะเจำะจง บ.เพำเวอร์ จ ำกดั บ.เพำเวอร์ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 21/2563 10 ต.ค. 62
11 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 47,350.00          47,350.00          เฉพำะเจำะจง บ.เอม็พี เมดกรุ๊ป จ ำกดั บ.เอม็พี เมดกรุ๊ป จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 25/2563 15 ต.ค. 62
12 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 15,082.72          15,082.72          เฉพำะเจำะจง บ.สยำม ฟำร์มติคอล บ.สยำม ฟำร์มติคอล รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 34/2563 15 ต.ค. 62
13 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 13,838.00          13,838.00          เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วน บดีี เคร่ืองมือแพทย์ จ ำกดั หำ้งหุน้ส่วน บดีี เคร่ืองมือแพทย์ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 30/2563 16 ต.ค. 62
14 ค่ำอนิเตอร์เน็ต 854.93              854.93              เฉพำะเจำะจง บ. ทรู อนิเตอร์เน็ต คอเปอเรชั่น จ ำกดั บ. ทรู อนิเตอร์เน็ต คอเปอเรชั่น จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน
15 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 1,764.43            1,764.43            เฉพำะเจำะจง บ. ตำกอรุณสิน จ ำกดั บ. ตำกอรุณสิน จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 57/2562 25 ต.ค. 62
16 ซ้ือยำในบญัชียำหลัก 2 รำยกำร 3,186.46            3,186.46            เฉพำะเจำะจง บ.ดิเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั บ.ดิเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 41/2563 28 ต.ค. 62
17 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 2 รำยกำร 7,000.00            7,000.00            เฉพำะเจำะจง บ.วี อำร์ ดี เด็นท์ จ ำกดั บ.วี อำร์ ดี เด็นท์ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 38/2563 24 ต.ค. 62
18 ซ้ือยำในบญัชีหลักแหง่ชำติ 1 รำยกำร 41,730.00          41,730.00          เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 39/2563 24 ต.ค. 62
19 ซ้ือยำในบยัชียำหลักแหง่ชำติ 4 รำยกำร 16,700.00          16,700.00          เฉพำะเจำะจง บริษัทเบเนอรัล ฮอลปตัิส จ ำกดั บริษัทเบเนอรัล ฮอลปตัิส จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 29/2563 18 ต.ค. 62
20 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 5 รำยกำร 8,525.00            8,525.00            เฉพำะเจำะจง บริษัทชุมชนเภสัชกรรมจ ำกดั บริษัทชุมชนเภสัชกรรมจ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 33/2563 28 ต.ค. 62
21 ซ้ือยำนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 1 รำยกำร 3,595.20            3,595.20            เฉพำะเจำะจง บริษัทแปซิฟิคเฮลธแคร์(ไทยแลนด์)จ ำกดั บริษัทแปซิฟิคเฮลธแคร์(ไทยแลนด์)จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 42/2563 24 ต.ค. 62
22 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 2 รำยกำร 4,000.00            4,000.00            เฉพำะเจำะจง บริษัทโอสถ อนิเตอร์ฯ บริษัทโอสถ อนิเตอร์ฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 40/2563 25 ต.ค. 62
23 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 2 รำยกำร 3,231.40            3,231.40            เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 43/2563 24 ต.ค. 62
24 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 4 รำยกำร 6,740.00            6,740.00            เฉพำะเจำะจง บ.ยูนิต้ี เด็นทัล จ ำกดั บ.ยูนิต้ี เด็นทัล จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 37/2563 24 ต.ค. 62
25 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 6,264.85            6,264.85            เฉพำะเจำะจง บ. ตำกอรุณสิน จ ำกดั บ. ตำกอรุณสิน จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 59/2563 29 ต.ค. 62
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