
1 2018005650 187,036.00  เฉพาะเจาะจง 187,036.00 บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0190 27/3/2018
2 5326355662 29,960.00    เฉพาะเจาะจง 29,960.00   บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0191 27/3/2018
3 1161651803 27,445.50    เฉพาะเจาะจง 27,445.50   บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0192 27/3/2018
4 170121 26,100.00    เฉพาะเจาะจง 26,100.00   บริษทั ยเูมดา้ จ  ากดั บริษทั ยเูมดา้ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0193 27/3/2018
5 5326428977 29,853.00    เฉพาะเจาะจง 29,853.00   บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0194 27/3/2018
6 1161677605 69,336.00    เฉพาะเจาะจง 69,336.00   บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0195 2/4/2018
7 IV1804405 82,500.00    เฉพาะเจาะจง 82,500.00   บริษทั ไบโอวาลิส จ ากดั บริษทั ไบโอวาลิส จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0196 2/4/2018
8 310387402977 128,700.00  เฉพาะเจาะจง 128,700.00 บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0197 4/4/2018
9 61007594 30,280.00    เฉพาะเจาะจง 30,280.00   บริษทั วี.แอนด.์วี.กรุงเทพฯ จ ากดั บริษทั วี.แอนด.์วี.กรุงเทพฯ จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0198 10/4/2018

10 61038311 34,800.00    เฉพาะเจาะจง 34,800.00   บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0199 10/4/2018
11 1161723517 168,846.00  เฉพาะเจาะจง 168,846.00 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0200 10/4/2018
12 SI14/1805601 32,165.00    เฉพาะเจาะจง 32,165.00   บริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั บริษทั เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0201 10/4/2018
13 61007814 28,500.00    เฉพาะเจาะจง 28,500.00   บริษทั วี.แอนด.์วี.กรุงเทพฯ จ ากดั บริษทั วี.แอนด.์วี.กรุงเทพฯ จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0202 10/4/2018
14 1161731521 33,705.00    เฉพาะเจาะจง 33,705.00   บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0203 10/4/2018
15 611039047 33,250.00    เฉพาะเจาะจง 33,250.00   บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0204 10/4/2018
16 821112175 82,500.00    เฉพาะเจาะจง 82,500.00   บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0205 10/4/2018
17 61007815 69,300.00    เฉพาะเจาะจง 69,300.00   บริษทั วี.แอนด.์วี.กรุงเทพฯ จ ากดั บริษทั วี.แอนด.์วี.กรุงเทพฯ จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0206 10/4/2018
18 61/01789 34,000.00    เฉพาะเจาะจง 34,000.00   บริษทั พนาพฒัน ์เฮลทแ์คร์ จ  ากดั บริษทั พนาพฒัน ์เฮลทแ์คร์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0207 10/4/2018
19 DIS180404084 26,800.00    เฉพาะเจาะจง 26,800.00   บริษทั ฟาร์มาดิกา จ  ากดั บริษทั ฟาร์มาดิกา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0208 10/4/2018
20 3020000058 211,283.15  เฉพาะเจาะจง 211,283.15 องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0209 10/4/2018
21 61008745 25,866.00    เฉพาะเจาะจง 25,866.00   บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0210 10/4/2018
22 18BU05553 28,480.00    เฉพาะเจาะจง 28,480.00   บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอร่ีส์ จ  ากดั บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอร่ีส์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0211 18/4/2018
23 5326563194 35,823.60    เฉพาะเจาะจง 35,823.60   บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0212 19/4/2018
24 IV610008424 120,696.00  เฉพาะเจาะจง 120,696.00 บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากดั บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0213 19/4/2018
25 IV610008423 150,870.00  เฉพาะเจาะจง 150,870.00 บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากดั บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0214 19/4/2018
26 310487401257 30,000.00    เฉพาะเจาะจง 30,000.00   บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0215 19/4/2018
27 111803002687 49,200.00    เฉพาะเจาะจง 49,200.00   บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0216 19/4/2018
28 IV1805779 68,750.00    เฉพาะเจาะจง 68,750.00   บริษทั ไบโอวาลิส จ ากดั บริษทั ไบโอวาลิส จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0218 23/4/2018
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29 IV1804240 28,890.00    เฉพาะเจาะจง 28,890.00   บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0219 23/4/2018
30 N0401484 35,000.00    เฉพาะเจาะจง 35,000.00   บริษทั มาซาแลบ  จ  ากดั บริษทั มาซาแลบ  จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ก61/0220 23/4/2018
31 KR1804447 20,000.00    เฉพาะเจาะจง 20,000.00   บริษทั เครส ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั เครส ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0104 27/3/2018
32 CT61/014 20,075.00    เฉพาะเจาะจง 20,075.00   ร้าน ซี ที โปรดรักส์ ร้าน ซี ที โปรดรักส์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0105 27/3/2018
33 CT61/015 18,875.00    เฉพาะเจาะจง 18,875.00   ร้าน ซี ที โปรดรักส์ ร้าน ซี ที โปรดรักส์ มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0106 27/3/2018
34 61/01435 16,150.00    เฉพาะเจาะจง 16,150.00   บริษทั พนาพฒัน ์เฮลทแ์คร์ จ  ากดั บริษทั พนาพฒัน ์เฮลทแ์คร์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0107 27/3/2018
35 111803003021 16,400.00    เฉพาะเจาะจง 16,400.00   บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0108 2/4/2018
36 19066 18,000.00    เฉพาะเจาะจง 18,000.00   บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ  ากดั บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0109 2/4/2018
37 61141354 17,500.00    เฉพาะเจาะจง 17,500.00   บริษทั ที เอน็ พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั บริษทั ที เอน็ พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0110 10/4/2018
38 5447469013 15,194.00    เฉพาะเจาะจง 15,194.00   บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0111 10/4/2018
39 5326475352 16,371.00    เฉพาะเจาะจง 16,371.00   บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0112 10/4/2018
40 611039112 17,900.00    เฉพาะเจาะจง 17,900.00   บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0113 10/4/2018
41 IN610400017 17,400.00    เฉพาะเจาะจง 17,400.00   หา้งหุ้นส่วนสามญั พรีเมด ฟาร์มา หา้งหุ้นส่วนสามญั พรีเมด ฟาร์มา มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0114 10/4/2018
42 IV6110138 18,455.00    เฉพาะเจาะจง 18,455.00   หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0115 10/4/2018
43 111804001958 24,600.00    เฉพาะเจาะจง 24,600.00   บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0116 10/4/2018
44 611039589 17,550.00    เฉพาะเจาะจง 17,550.00   บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดสัตร้ี จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0117 10/4/2018
45 5447470633 21,700.00    เฉพาะเจาะจง 21,700.00   บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0118 10/4/2018
46 821112969 19,500.00    เฉพาะเจาะจง 19,500.00   บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ข61/0119 19/4/2018
47 18487 6,000.00      เฉพาะเจาะจง 6,000.00     บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ  ากดั บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0313 27/3/2018
48 SS6111644 10,800.00    เฉพาะเจาะจง 10,800.00   บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จ ากดั บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0314 27/3/2018
49 170147 6,750.00      เฉพาะเจาะจง 6,750.00     บริษทั ยเูมดา้ จ  ากดั บริษทั ยเูมดา้ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0315 27/3/2018
50 IV1803040 10,350.00    เฉพาะเจาะจง 10,350.00   บริษทั ยโูทเป้ียน จ ากดั บริษทั ยโูทเป้ียน จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0316 27/3/2018
51 821109216 12,000.00    เฉพาะเจาะจง 12,000.00   บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0317 27/3/2018
52 2018005806 6,591.20      เฉพาะเจาะจง 6,591.20     บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0318 27/3/2018
53 2018005788 7,062.00      เฉพาะเจาะจง 7,062.00     บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0319 27/3/2018
54 111803002664 8,200.00      เฉพาะเจาะจง 8,200.00     บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0320 27/3/2018
55 IN61030578 10,800.00    เฉพาะเจาะจง 10,800.00   บริษทั เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0321 27/3/2018
56 148729 12,600.00    เฉพาะเจาะจง 12,600.00   บริษทั มาสุ จ  ากดั บริษทั มาสุ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0322 27/3/2018

ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาทีต่กลงซื้อ เหตุผลทีต่ัดเลอืกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2561
โรงพยาบาลพาน

ล าดบั เลขทีบิ่ล
 วงเงินที่

จัดซื้อจัดจ้าง
วธีิซื้อหรือจ้าง

 ราคากลาง

(บาท)
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ



57 18BU04293 6,300.00      เฉพาะเจาะจง 6,300.00     บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอร่ีส์ จ  ากดั บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอร่ีส์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0323 27/3/2018
58 18SN06212 9,000.00      เฉพาะเจาะจง 9,000.00     บริษทั ส.เจริญเภสชัเทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั ส.เจริญเภสชัเทรดด้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0324 27/3/2018
59 61/01787 9,600.00      เฉพาะเจาะจง 9,600.00     บริษทั พนาพฒัน ์เฮลทแ์คร์ จ  ากดั บริษทั พนาพฒัน ์เฮลทแ์คร์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0325 27/3/2018
60 111803002743 9,000.00      เฉพาะเจาะจง 9,000.00     บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0326 27/3/2018
61 TH6103/0266 14,400.00    เฉพาะเจาะจง 14,400.00   บริษทั ธงทองโอสถ จ ากดั บริษทั ธงทองโอสถ จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0327 27/3/2018
62 021/611008 10,500.00    เฉพาะเจาะจง 10,500.00   บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0328 27/3/2018
63 47110 7,700.00      เฉพาะเจาะจง 7,700.00     บริษทั เมดิซีน ซพัพลาย จ ากดั บริษทั เมดิซีน ซพัพลาย จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0329 27/3/2018
64 5447462874 7,639.80      เฉพาะเจาะจง 7,639.80     บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0330 27/3/2018
65 5447459345 14,980.00    เฉพาะเจาะจง 14,980.00   บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0331 2/4/2018
66 61006849 8,550.00      เฉพาะเจาะจง 8,550.00     บริษทั วี.แอนด.์วี.กรุงเทพฯ จ ากดั บริษทั วี.แอนด.์วี.กรุงเทพฯ จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0332 2/4/2018
67 IV1801136 5,250.00      เฉพาะเจาะจง 5,250.00     หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จีไอเอส ฟาร์มา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จีไอเอส ฟาร์มา มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0333 2/4/2018
68 18IN08032884 10,800.00    เฉพาะเจาะจง 10,800.00   บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน)บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน)มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0334 2/4/2018
69 ช.61/05704 9,000.00      เฉพาะเจาะจง 9,000.00     ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0335 2/4/2018
70 180341 7,520.00      เฉพาะเจาะจง 7,520.00     หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เกอร์เทค อินเตอร์เนชัน่แนล หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เกอร์เทค อินเตอร์เนชัน่แนล มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0336 2/4/2018
71 IV6109522 13,575.00    เฉพาะเจาะจง 13,575.00   หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0337 4/4/2018
72 611246 8,700.00      เฉพาะเจาะจง 8,700.00     บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0338 4/4/2018
73 SI0001/61040180 8,137.60      เฉพาะเจาะจง 8,137.60     บริษทั แอตแลนตา้ เมดดิคแคร์ จ  ากดั บริษทั แอตแลนตา้ เมดดิคแคร์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0339 10/4/2018
74 5447468998 10,165.00    เฉพาะเจาะจง 10,165.00   บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0340 10/4/2018
75 5326499286 6,650.00      เฉพาะเจาะจง 6,650.00     บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0341 10/4/2018
76 DH6100532 6,000.00      เฉพาะเจาะจง 6,000.00     บริษทั บรูพาโอสถ จ ากดั บริษทั บรูพาโอสถ จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0342 10/4/2018
77 2018040220 11,690.00    เฉพาะเจาะจง 11,690.00   บริษทั พรอส ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั พรอส ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0343 10/4/2018
78 IVU61011396 10,500.00    เฉพาะเจาะจง 10,500.00   บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0344 10/4/2018
79 V80000843 6,500.00      เฉพาะเจาะจง 6,500.00     2 เอม็ ( เมด-เมเกอร์ ) จ ากดั 2 เอม็ ( เมด-เมเกอร์ ) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0345 10/4/2018
80 IU8040140 7,200.00      เฉพาะเจาะจง 7,200.00     หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พาตาร์แลบ  จ  ากดั หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พาตาร์แลบ  จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0346 10/4/2018
81 180400105 6,180.00      เฉพาะเจาะจง 6,180.00     บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0347 10/4/2018
82 101180400532 7,200.00      เฉพาะเจาะจง 7,200.00     บริษทั ยนีูซนั จ  ากดั บริษทั ยนีูซนั จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0349 10/4/2018
83 1161721583 13,640.00    เฉพาะเจาะจง 13,640.00   บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0350 10/4/2018
84 111804001959 9,000.00      เฉพาะเจาะจง 9,000.00     บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0351 10/4/2018
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85 11804001960 9,000.00      เฉพาะเจาะจง 9,000.00     บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0352 10/4/2018
86 61008727 10,100.00    เฉพาะเจาะจง 10,100.00   บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0353 10/4/2018
87 IV6104000205 10,800.00    เฉพาะเจาะจง 10,800.00   บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0354 10/4/2018
88 821112176 8,968.00      เฉพาะเจาะจง 8,968.00     บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0355 10/4/2018
89 1161722144 5,992.00      เฉพาะเจาะจง 5,992.00     บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0356 10/4/2018
90 I080237 9,600.00      เฉพาะเจาะจง 9,600.00     บริษทั อว้ยอนัโอสถ  จ  ากดั บริษทั อว้ยอนัโอสถ  จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0357 10/4/2018
91 T610410353 6,400.00      เฉพาะเจาะจง 6,400.00     บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0358 10/4/2018
92 5326509514 10,764.20    เฉพาะเจาะจง 10,764.20   บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0359 10/4/2018
93 5447472628 8,731.20      เฉพาะเจาะจง 8,731.20     บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0360 10/4/2018
94 IN61040407 5,520.00      เฉพาะเจาะจง 5,520.00     บริษทั เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0362 18/4/2018
95 61148904 6,750.00      เฉพาะเจาะจง 6,750.00     บริษทั ที เอน็ พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั บริษทั ที เอน็ พี เฮลทแ์คร์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0363 23/4/2018
96 ML18041107 15,000.00    เฉพาะเจาะจง 15,000.00   บริษทั แมคโครฟาร์ จ  ากดั บริษทั แมคโครฟาร์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0364 23/4/2018
97 610873 8,000.00      เฉพาะเจาะจง 8,000.00     บริษทั ยนิูเวอร์แซล เมดิคอล อินดสัตรี จ  ากดั บริษทั ยนิูเวอร์แซล เมดิคอล อินดสัตรี จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0366 23/4/2018
98 2018008122 11,299.20    เฉพาะเจาะจง 11,299.20   บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0367 23/4/2018
99 61009891 8,080.00      เฉพาะเจาะจง 8,080.00     บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ค61/0368 23/4/2018

100 2018005654 1,326.80      เฉพาะเจาะจง 1,326.80     บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0361 27/3/2018
101 IV610303064 2,225.00      เฉพาะเจาะจง 2,225.00     บริษทั ชุมชนเภสชักรรม (มหาชน) จ ากดั บริษทั ชุมชนเภสชักรรม (มหาชน) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0362 27/3/2018
102 IVU61008966 2,800.00      เฉพาะเจาะจง 2,800.00     บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0363 27/3/2018
103 IN61030577 3,600.00      เฉพาะเจาะจง 3,600.00     บริษทั เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0364 27/3/2018
104 IU8030626 3,560.00      เฉพาะเจาะจง 3,560.00     หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พาตาร์แลบ  จ  ากดั หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พาตาร์แลบ  จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0365 27/3/2018
105 021/611003 2,625.00      เฉพาะเจาะจง 2,625.00     บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั บริษทั คอนดรักส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0366 27/3/2018
106 18BU04291 4,680.00      เฉพาะเจาะจง 4,680.00     บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอร่ีส์ จ  ากดั บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอร่ีส์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0367 27/3/2018
107 PIS180319036 2,150.00      เฉพาะเจาะจง 2,150.00     บริษทั ฟาร์มาแลนด ์(1982) จ ากดั บริษทั ฟาร์มาแลนด ์(1982) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0368 27/3/2018
108 B1006843 1,863.00      เฉพาะเจาะจง 1,863.00     องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0369 27/3/2018
109 IV6100532 1,500.00      เฉพาะเจาะจง 1,500.00     บริษทั เจริญสุขฟาร์มา บริษทั เจริญสุขฟาร์มา มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0370 27/3/2018
110 1161607905 1,040.00      เฉพาะเจาะจง 1,040.00     บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0371 27/3/2018
111 1803087 2,407.50      เฉพาะเจาะจง 2,407.50     บริษทั เอส ที ฟาร์เมติกส์ จ  ากดั บริษทั เอส ที ฟาร์เมติกส์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0372 27/3/2018
112 148989 2,100.00      เฉพาะเจาะจง 2,100.00     บริษทั มาสุ จ  ากดั บริษทั มาสุ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0373 27/3/2018
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113 IVU61009504 3,500.00      เฉพาะเจาะจง 3,500.00     บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0374 27/3/2018
114 ORD001183338 93.60           เฉพาะเจาะจง 93.60          ศิริบรูณ์  2014 ศิริบรูณ์  2014 มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0375 4/4/2018
115 IV6100362 2,220.00      เฉพาะเจาะจง 2,220.00     หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  เวชสิน มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0376 2/4/2018
116 DB6100264 2,000.00      เฉพาะเจาะจง 2,000.00     บริษทั บรูพาโอสถ จ ากดั บริษทั บรูพาโอสถ จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0377 2/4/2018
117 61008208 2,650.00      เฉพาะเจาะจง 2,650.00     บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0378 2/4/2018
118 5326468780 1,262.60      เฉพาะเจาะจง 1,262.60     บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0379 4/4/2018
119 12552 1,440.00      เฉพาะเจาะจง 1,440.00     2 เอม็ ( เมด-เมเกอร์ ) จ ากดั 2 เอม็ ( เมด-เมเกอร์ ) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0380 4/4/2018
120 180300947 1,500.00      เฉพาะเจาะจง 1,500.00     บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0381 4/4/2018
121 IV1803462 1,000.00      เฉพาะเจาะจง 1,000.00     บริษทั แอคดอน จ ากดั บริษทั แอคดอน จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0382 4/4/2018
122 PIS180402027 3,000.00      เฉพาะเจาะจง 3,000.00     บริษทั ฟาร์มาแลนด ์(1982) จ ากดั บริษทั ฟาร์มาแลนด ์(1982) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0383 4/4/2018
123 5326499304 4,400.00      เฉพาะเจาะจง 4,400.00     บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0384 10/4/2018
124 IV6100385 1,000.00      เฉพาะเจาะจง 1,000.00     หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  เวชสิน มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0385 10/4/2018
125 12631 1,800.00      เฉพาะเจาะจง 1,800.00     2 เอม็ ( เมด-เมเกอร์ ) จ ากดั 2 เอม็ ( เมด-เมเกอร์ ) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0386 10/4/2018
126 DIS180403094 1,800.00      เฉพาะเจาะจง 1,800.00     บริษทั ฟาร์มาดิกา จ  ากดั บริษทั ฟาร์มาดิกา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0387 10/4/2018
127 1161712537 3,135.12      เฉพาะเจาะจง 3,135.12     บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0388 10/4/2018
128 1180401180 1,626.40      เฉพาะเจาะจง 1,626.40     บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0389 10/4/2018
129 171114 4,320.00      เฉพาะเจาะจง 4,320.00     บริษทั ยเูมดา้ จ  ากดั บริษทั ยเูมดา้ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0390 10/4/2018
130 SS6114474 1,425.00      เฉพาะเจาะจง 1,425.00     บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จ ากดั บริษทั หา้งขายยาตราเจ็ดดาว จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0391 10/4/2018
131 8370151810 3,160.00      เฉพาะเจาะจง 3,160.00     บริษทั เอ.เอน็.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสชั) จ ากดั บริษทั เอ.เอน็.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสชั) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0392 10/4/2018
132 TH61040082 1,250.00      เฉพาะเจาะจง 1,250.00     บริษทั ธงทองโอสถ จ ากดั บริษทั ธงทองโอสถ จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0393 10/4/2018
133 T610410532 3,230.00      เฉพาะเจาะจง 3,230.00     บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0394 10/4/2018
134 INV61040110 4,800.00      เฉพาะเจาะจง 4,800.00     บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0395 10/4/2018
135 5326543989 3,000.00      เฉพาะเจาะจง 3,000.00     บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0396 10/4/2018
136 1161757400 4,280.00      เฉพาะเจาะจง 4,280.00     บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0399 19/4/2018
137 5326561857 3,000.00      เฉพาะเจาะจง 3,000.00     บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0400 19/4/2018
138 5447476092 2,782.00      เฉพาะเจาะจง 2,782.00     บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั บริษทั ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0401 19/4/2018
139 150057 2,100.00      เฉพาะเจาะจง 2,100.00     บริษทั มาสุ จ  ากดั บริษทั มาสุ จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0402 23/4/2018
140 18SN08352 1,800.00      เฉพาะเจาะจง 1,800.00     บริษทั ส.เจริญเภสชัเทรดด้ิง จ  ากดั บริษทั ส.เจริญเภสชัเทรดด้ิง จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0403 23/4/2018

ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาทีต่กลงซื้อ เหตุผลทีต่ัดเลอืกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง

ล าดบั เลขทีบิ่ล
 วงเงินที่

จัดซื้อจัดจ้าง
วธีิซื้อหรือจ้าง

 ราคากลาง

(บาท)
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2561
โรงพยาบาลพาน



141 SIN180400148 4,000.00      เฉพาะเจาะจง 4,000.00     Indochina Healthcare Ltd. Indochina Healthcare Ltd. มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0404 23/4/2018
142 3020000253 2,950.00      เฉพาะเจาะจง 2,950.00     องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0405 23/4/2018
143 2018008183 1,990.20      เฉพาะเจาะจง 1,990.20     บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0406 23/4/2018
144 IV6104001553 2,720.00      เฉพาะเจาะจง 2,720.00     บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ  ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0407 23/4/2018
145 61009885 1,284.00      เฉพาะเจาะจง 1,284.00     บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ง61/0408 23/4/2018

ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาทีต่กลงซื้อ เหตุผลทีต่ัดเลอืกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง

ล าดบั เลขทีบิ่ล
 วงเงินที่

จัดซื้อจัดจ้าง
วธีิซื้อหรือจ้าง

 ราคากลาง

(บาท)
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

แบบสรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2561
โรงพยาบาลพาน


