สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สขร 1

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
เวชภัณฑยา

49,220.00

วิธีการซื้อ/
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
จาง
49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี. กรุงเทพฯ จํากัด

2

เวชภัณฑยา

38,250.00

38,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน
เสนอราคาต่ําสุด ภ16411010331

3

เวชภัณฑยา

142,200.00

4

เวชภัณฑยา

10,200.00

5

เวชภัณฑยา

6

ลําดับ

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
บริษัท วี.แอนด.วี. กรุงเทพฯ จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
เสนอราคาต่ําสุด ภ16411010328

บริษัท วี.แอนด.วี. กรุงเทพฯ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411010325

10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411010333

22,876.60

22,876.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270272

เวชภัณฑยา

45,600.00

45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด

บริษัท ยูโทเปยน จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270309

7

เวชภัณฑยา

22,898.00

22,898.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270308

8

เวชภัณฑยา

13,375.00

13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270270

9

เวชภัณฑยา

60,990.00

60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200169

10

เวชภัณฑยา

35,310.00

35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200156

11

เวชภัณฑยา

34,800.00

34,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200175

12

เวชภัณฑยา

18,700.00

18,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี. กรุงเทพฯ จํากัด

บริษัท วี.แอนด.วี. กรุงเทพฯ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411010329

13

เวชภัณฑยา

33,750.00

33,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี. กรุงเทพฯ จํากัด

บริษัท วี.แอนด.วี. กรุงเทพฯ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411010330

14

เวชภัณฑยา

12,300.00

12,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี. กรุงเทพฯ จํากัด

บริษัท วี.แอนด.วี. กรุงเทพฯ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411010324

15

เวชภัณฑยา

28,800.00

28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270279

16

เวชภัณฑยา

55,212.00

55,212.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

17

เวชภัณฑยา

7,000.00

18

เวชภัณฑยา

20,000.00

19

เวชภัณฑยา

9,000.00

20

เวชภัณฑยา

104,000.00

21

เวชภัณฑยา

77,575.00

142,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด.วี. กรุงเทพฯ จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270278

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270284

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด

บริษัท มาสุ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270311

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด

บริษัท มาสุ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270310

104,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410140060

77,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410150081

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด
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โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

22

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
เวชภัณฑยา

18,000.00

วิธีการซื้อ/
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
จาง
โดยสังเขป
สัญญาหรือขอตกลง
18,000.00 เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนดเคมีคอล ประเทศไทย
หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนดเคมีคอล ประเทศไทย
เสนอราคาต่ําสุด ภ16411010335

23

เวชภัณฑยา

27,621.98

27,621.98 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200202

24

เวชภัณฑยา

59,920.00

59,920.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410180089

25

เวชภัณฑยา

4,451.20

4,451.20 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200160

26

เวชภัณฑยา

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200197

27

เวชภัณฑยา

9,694.20

9,694.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270297

28

เวชภัณฑยา

25,800.00

25,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด

บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270281

29

เวชภัณฑยา

3,504.00

3,504.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200195

30

เวชภัณฑยา

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด

บริษัท ยูนีซัน จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410210218

31

เวชภัณฑยา

33,600.00

33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

บริษัท เมดไลน จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411010336

32

เวชภัณฑยา

55,426.00

55,426.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270301

33

เวชภัณฑยา

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ฟารมาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่งบริษัท แอดวานซ ฟารมาซูติคอล แมนูเฟคเจอริเสนอราคาต่
่ง
ําสุด ภ16410250265

34

เวชภัณฑยา

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

35

เวชภัณฑยา

5,125.00

36

เวชภัณฑยา

57,780.00

37

เวชภัณฑยา

38

ลําดับ

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410250266

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410180114

57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270293

38,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

บริษัท เมดไลน จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270275

เวชภัณฑยา

24,300.00

24,300.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410180115

39

เวชภัณฑยา

136,104.00

136,104.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมเจนส จํากัด

บริษัท ซิมเจนส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410210225

40

เวชภัณฑยา

19,046.00

19,046.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล เฮลทแคร จํากับริษัท อุยเฮง อินเตอรเนชั่นแนล เฮลทแคร จําเสนอราคาต่
กั
ําสุด ภ16410270282

41

เวชภัณฑยา

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410180110

42

เวชภัณฑยา

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด

บริษัท เมดไลน จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270296

5,125.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม
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43

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
เวชภัณฑยา

44

เวชภัณฑยา

96,300.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270295

45

เวชภัณฑยา

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16409092147

46

เวชภัณฑยา

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200179

47

เวชภัณฑยา

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410180109

48

เวชภัณฑยา

8,757.00

8,757.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200185

49

เวชภัณฑยา

29,520.00

29,520.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200186

50

เวชภัณฑยา

57,566.00

57,566.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410250260

51

เวชภัณฑยา

68,266.00

68,266.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270268

52

เวชภัณฑยา

9,437.40

9,437.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270300

53

เวชภัณฑยา

53,286.00

53,286.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270298

54

เวชภัณฑยา

5,392.80

5,392.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270291

55

เวชภัณฑยา

8,640.00

8,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด

บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด

56

เวชภัณฑยา

8,800.00

8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270283

57

เวชภัณฑยา

45,000.00

45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เอฟ ดี จํากัด

บริษัท ไทย เอฟ ดี จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270289

58

เวชภัณฑยา

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เอฟ ดี จํากัด

บริษัท ไทย เอฟ ดี จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270288

59

เวชภัณฑยา

4,496.00

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200195

60

เวชภัณฑยา

75,000.00

75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จําบริ
ก ษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํเสนอราคาต่
าก
ําสุด ภ16411010327

61

เวชภัณฑยา

6,900.00

6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จําบริ
ก ษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํเสนอราคาต่
าก
ําสุด ภ16411010326

62

เวชภัณฑยา

58,000.00

58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน
เสนอราคาต่ําสุด ภ16411010323

63

เวชภัณฑยา

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

ลําดับ

วิธีการซื้อ/
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
จาง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง
6,000.00

4,496.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
องคการเภสัชกรรม

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
เสนอราคาต่ําสุด ภ16410180086

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200142

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200161

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สขร 1

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

64

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
เวชภัณฑยา

12,000.00

วิธีการซื้อ/
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
จาง
12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

65

เวชภัณฑยา

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนดเคมีคอล ประเทศไทย
หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนดเคมีคอล ประเทศไทย
เสนอราคาต่ําสุด ภ16410210233

66

เวชภัณฑยา

5,350.00

67

เวชภัณฑยา

171,200.00

68

เวชภัณฑยา

38,250.00

38,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน
เสนอราคาต่ําสุด ภ16411010331

69

เวชภัณฑยา

20,350.00

20,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน
เสนอราคาต่ําสุด ภ16411010322

70

เวชภัณฑยา

51,600.00

51,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด

บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411010332

71

เวชภัณฑยา

24,500.00

24,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270285

72

เวชภัณฑยา

9,840.00

9,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด

บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410250263

73

เวชภัณฑยา

7,023.20

7,023.20 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270271

74

เวชภัณฑยา

11,000.00

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411030348

75

เวชภัณฑยา

100,633.50

100,633.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270294

76

เวชภัณฑยา

7,511.40

7,511.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200152

77

เวชภัณฑยา

15,194.00

15,194.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411040350

78

เวชภัณฑยา

10,646.50

10,646.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410140070

79

เวชภัณฑยา

16,692.00

16,692.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410180111

80

เวชภัณฑยา

34,240.00

34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270299

81

เวชภัณฑยา

5,970.60

5,970.60 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410210211

82

เวชภัณฑยา

11,556.00

11,556.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410180090

83

เวชภัณฑยา

11,042.40

11,042.40 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410180116

84

เวชภัณฑยา

18,425.40

18,425.40 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410210213

ลําดับ

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง

5,350.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม
171,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จํากัด

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
เสนอราคาต่ําสุด ภ16411010337

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200198

บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411020344

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สขร 1

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

85

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
เวชภัณฑยา

86

เวชภัณฑยา

48,000.00

87

เวชภัณฑยา

8,700.00

8,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จําบริ
ก ษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํเสนอราคาต่
าก
ําสุด ภ16410200173

88

เวชภัณฑยา

4,560.00

4,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

89

เวชภัณฑยา

92,400.00

90

เวชภัณฑยา

91

ลําดับ

12,711.60

วิธีการซื้อ/
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
จาง
12,711.60 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
เสนอราคาต่ําสุด ภ16410210214

48,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411040351

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410180118

92,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีดเดอรพลัส เมดดิคอล จํากัด

บริษัท ลีดเดอรพลัส เมดดิคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411090358

85,600.00

85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411090355

เวชภัณฑยา

10,272.00

10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200172

92

เวชภัณฑยา

23,005.00

23,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411090357

93

เวชภัณฑยา

18,960.00

18,960.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410210212

94

เวชภัณฑยา

189,390.00

189,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411090362

95

เวชภัณฑยา

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411090363

96

เวชภัณฑยา

149,800.00

149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411090369

97

เวชภัณฑยา

189,390.00

189,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411090364

98

เวชภัณฑยา

5,000.00

บริษัท มาสุ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270277

99

เวชภัณฑยา

20,000.00

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270286

100

เวชภัณฑยา

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200190

101

เวชภัณฑยา

51,000.00

51,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410180104

102

เวชภัณฑยา

5,100.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด

บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411100375

103

เวชภัณฑยา

8,025.00

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16411100370

104

เวชภัณฑยา

86,456.00

86,456.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16411100372

105

เวชภัณฑยา

10,272.00

10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16411100378

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
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106

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
เวชภัณฑยา

107

เวชภัณฑยา

13,353.60

13,353.60 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200160

108

เวชภัณฑยา

13,600.00

13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410070024

109

เวชภัณฑยา

13,250.00

13,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จํากัด

บริษัท ซีฟาม จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411090367

110

เวชภัณฑยา

64,500.00

64,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟฮาแล็บ จํากัด

บริษัท ฟฮาแล็บ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411110393

111

เวชภัณฑยา

6,400.00

6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411100380

112

เวชภัณฑยา

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411100381

113

เวชภัณฑยา

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411100382

114

เวชภัณฑยา

10,536.00

บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411100376

115

เวชภัณฑยา

7,000.00

บริษัท บางกอกดรัก จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200146

116

เวชภัณฑยา

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411090359

117

เวชภัณฑยา

48,000.00

48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411090353

118

เวชภัณฑยา

16,100.00

16,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410070009

119

เวชภัณฑยา

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411010338

120

เวชภัณฑยา

7,500.00

บริษัท ไทย เอฟ ดี จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270290

121

เวชภัณฑยา

38,000.00

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200178

122

เวชภัณฑยา

5,000.00

บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411160402

123

เวชภัณฑยา

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เอฟ ดี จํากัด

บริษัท ไทย เอฟ ดี จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411100379

124

เวชภัณฑยา

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย พี.ดี.เคมีคอล จํากัด

บริษัท ไทย พี.ดี.เคมีคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411100387

125

เวชภัณฑยา

7,500.00

126

เวชภัณฑยา

36,000.00

ลําดับ

12,840.00

วิธีการซื้อ/
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
จาง
12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16411100374

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง

10,536.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด
7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จํากัด

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เอฟ ดี จํากัด
38,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม
5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร ฟารมาแลป (ประเทศไทย) จํากับริ
ด ษัท แอปคาร ฟารมาแลป (ประเทศไทย) จํากัเสนอราคาต่
ด
ําสุด ภ16411090366
36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411110388

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
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127

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
เวชภัณฑยา

128

เวชภัณฑยา

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16411160408

129

เวชภัณฑยา

24,750.00

24,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด

บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411160400

130

เวชภัณฑยา

12,005.40

12,005.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411160397

131

เวชภัณฑยา

17,462.40

17,462.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411160406

132

เวชภัณฑยา

16,200.00

16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411160401

133

เวชภัณฑยา

10,000.00

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย จํากัด

บริษัท เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270302

134

เวชภัณฑยา

8,731.20

8,731.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411160399

135

เวชภัณฑยา

56,603.00

56,603.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270292

136

เวชภัณฑยา

43,000.00

43,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411160395

137

เวชภัณฑยา

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411160398

138

เวชภัณฑยา

59,000.00

59,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411160396

139

เวชภัณฑยา

38,948.00

38,948.00 เฉพาะเจาะจง เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศอพทเงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศอพทเสนอราคาต่ําสุด ภ16410150079

140

เวชภัณฑยา

48,800.00

48,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

141

เวชภัณฑยา

130,000.00

142

เวชภัณฑยา

6,516.30

6,516.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

143

เวชภัณฑยา

41,088.00

41,088.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230435

144

เวชภัณฑยา

33,705.00

33,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230414

145

เวชภัณฑยา

13,910.00

13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230444

146

เวชภัณฑยา

55,426.00

55,426.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230419

147

เวชภัณฑยา

25,000.00

25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411110390

ลําดับ

92,020.00

วิธีการซื้อ/
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
จาง
92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง

130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
เสนอราคาต่ําสุด ภ16411160407

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411220410

บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411090360

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411160403
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148

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
เวชภัณฑยา

149

เวชภัณฑยา

14,400.00

150

เวชภัณฑยา

102,720.00

151

เวชภัณฑยา

50,000.00

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีดเดอรพลัส เมดดิคอล จํากัด

บริษัท ลีดเดอรพลัส เมดดิคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230438

152

เวชภัณฑยา

73,188.00

73,188.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230413

153

เวชภัณฑยา

100,633.50

100,633.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230415

154

เวชภัณฑยา

60,000.00

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230424

155

เวชภัณฑยา

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230450

156

เวชภัณฑยา

5,250.00

5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230439

157

เวชภัณฑยา

170,400.00

170,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230449

158

เวชภัณฑยา

40,800.00

40,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230440

159

เวชภัณฑยา

38,000.00

38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230434

160

เวชภัณฑยา

113,420.00

113,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230441

161

เวชภัณฑยา

57,780.00

57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230412

162

เวชภัณฑยา

36,594.00

36,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230436

163

เวชภัณฑยา

58,850.00

58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230411

164

เวชภัณฑยา

9,840.00

9,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด

บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411240457

165

เวชภัณฑยา

11,277.80

11,277.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230416

166

เวชภัณฑยา

184,896.00

184,896.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230448

167

เวชภัณฑยา

89,880.00

89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411160409

168

เวชภัณฑยา

15,729.00

15,729.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230418

ลําดับ

วิธีการซื้อ/
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
จาง
6,997.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง
6,997.80

14,400.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม
102,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230451
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

องคการเภสัชกรรม

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410200189

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230422

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สขร 1

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

169

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
เวชภัณฑยา

20,200.00

วิธีการซื้อ/
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
จาง
โดยสังเขป
สัญญาหรือขอตกลง
20,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอรแซล เมดิคอล อินดัสตรี จํากัด บริษัท ยูนิเวอรแซล เมดิคอล อินดัสตรี จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16411240459

170

เวชภัณฑยา

25,760.00

25,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอรแซล เมดิคอล อินดัสตรี จํากัด บริษัท ยูนิเวอรแซล เมดิคอล อินดัสตรี จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภ16411240455

171

เวชภัณฑยา

5,000.00

172

เวชภัณฑยา

36,380.00

173

เวชภัณฑยา

9,600.00

174

เวชภัณฑยา

138,000.00

175

เวชภัณฑยา

176

ลําดับ

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง

บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230452

36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411230423

9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411240461

138,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411240465

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411240464

เวชภัณฑยา

5,400.00

5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411240460

177

เวชภัณฑยา

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411240458

178

เวชภัณฑยา

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16410270287

179

เวชภัณฑยา

32,635.00

32,635.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด

บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411280480

180

เวชภัณฑยา

12,454.80

12,454.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ16411280479

181

วัสดุทันตกรรม

3,745.00

3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ทต0002408

182

วัสดุทันตกรรม

16,730.00

บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ท10001198

183

วัสดุทันตกรรม

5,243.00

5,243.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ท10001199

184

วัสดุทันตกรรม

6,965.00

6,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จํากัด

บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ท10001200

185

วัสดุทันตกรรม

18,594.46

18,594.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ท10001201

186

วัสดุทันตกรรม

11,760.00

11,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จํากัด

บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ท10001202

187

วัสดุทันตกรรม

23,288.00

23,288.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด

บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ท10001203

188

วัสดุทันตกรรม

10,660.00

10,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น จํากัด

บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ท10001204

189

วัสดุทันตกรรม

36,649.64

36,649.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ท10001205

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด

16,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สขร 1

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

190

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
วัสดุทันตกรรม

191

วัสดุการแพทย

192

ครุภัณฑการแพทย

193

ลําดับ

วิธีการซื้อ/
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
จาง
4,996.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง
4,996.90
10,800.00

10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
เสนอราคาต่ําสุด ทต0002409

บริษัท เมดิทอป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004225

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดีอาร เมดิคอล จํากัด

บริษัท ดีดีอาร เมดิคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004210

วัสดุการแพทย

34,200.00

34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดีอาร เมดิคอล จํากัด

บริษัท ดีดีอาร เมดิคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004190

194

วัสดุการแพทย

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดีอาร เมดิคอล จํากัด

บริษัท ดีดีอาร เมดิคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004211

195

วัสดุการแพทย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดีอาร เมดิคอล จํากัด

บริษัท ดีดีอาร เมดิคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004219

196

วัสดุการแพทย

14,000.00

14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จํากัด

บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004226

197

วัสดุการแพทย

2,700.00

2,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอกพลัส เมดิแคร

หางหุนสวนจํากัด เอกพลัส เมดิแคร

เสนอราคาต่ําสุด กพ0001114

198

วัสดุการแพทย

96,281.78

96,281.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004240

199

วัสดุการแพทย

96,259.70

96,259.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004241

200

วัสดุการแพทย

96,328.72

96,328.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004242

201

ครุภัณฑการแพทย

53,000.00

53,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอกพลัส เมดิแคร

หางหุนสวนจํากัด เอกพลัส เมดิแคร

เสนอราคาต่ําสุด ก10004155

202

วัสดุการแพทย

7,200.00

บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004227

203

วัสดุการแพทย

13,375.00

13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004228

204

วัสดุการแพทย

27,960.00

27,960.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แสนสุข ออกซิเจน

หางหุนสวนจํากัด แสนสุข ออกซิเจน

เสนอราคาต่ําสุด ก10004259

205

วัสดุการแพทย

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004229

206

วัสดุการแพทย

96,366.79

96,366.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004243

207

ครุภัณฑการแพทย

14,400.00

14,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอกพลัส เมดิแคร

หางหุนสวนจํากัด เอกพลัส เมดิแคร

เสนอราคาต่ําสุด ก10004220

208

เวชภัณฑยา

20,373.87

20,373.87 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ76411170022

209

เวชภัณฑยา

12,206.36

12,206.36 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภ76411170025

210

เวชภัณฑยา

1,080.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ76411180017

7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

1,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สขร 1

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

211

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
เวชภัณฑยา

212

เวชภัณฑยา

500.00

213

เวชภัณฑยา

2,090.00

214

วัสดุคอมพิวเตอร

35,350.00

35,350.00 เฉพาะเจาะจง รานฟนิกส เทคโนโลยี

รานฟนิกส เทคโนโลยี

เสนอราคาต่ําสุด บร0001475

215

วัสดุการแพทย

35,775.00

35,775.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อุบลเซ็นทรัลสปอรต

หางหุนสวนจํากัด อุบลเซ็นทรัลสปอรต

เสนอราคาต่ําสุด บร0001476

216

วัสดุคอมพิวเตอร

3,000.00

217

วัสดุงานบานงาน

92,000.00

92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มารเก็ตติ้ง จํากัด

บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มารเก็ตติ้ง จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บร0001451

218

วัสดุบริโภค

11,984.00

11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บร0001477

219

วัสดุงานบานงาน

79,180.00

79,180.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อภิ

หางหุนสวนจํากัด อภิ

เสนอราคาต่ําสุด บร0001470

220

วัสดุงานบานงาน

18,900.00

18,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อุบลเซ็นทรัลสปอรต

หางหุนสวนจํากัด อุบลเซ็นทรัลสปอรต

เสนอราคาต่ําสุด บร0001479

221

วัสดุงานบานงาน

75,153.00

75,153.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลดีมารท (2001) จํากัด

บริษัท อุบลดีมารท (2001) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บร0001480

222

วัสดุคอมพิวเตอร

13,740.00

13,740.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร แอนด เทเลคอมเซอรวิสหจก.อุบลคอมพิวเตอร แอนด เทเลคอมเซอรวิสเสนอราคาต่ําสุด บร0001465

223

วัสดุสํานักงาน

49,200.00

49,200.00 เฉพาะเจาะจง ที เค ปริ้นติ้ง 2020

ที เค ปริ้นติ้ง 2020

เสนอราคาต่ําสุด บร0001482

224

วัสดุสํานักงาน

46,026.00

46,026.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อุบลเซ็นทรัลสปอรต

หางหุนสวนจํากัด อุบลเซ็นทรัลสปอรต

เสนอราคาต่ําสุด บร0001483

225

วัสดุบริโภค

29,517.00

29,517.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุบลดีมารท (2001) จํากัด

บริษัท อุบลดีมารท (2001) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บร0001484

226

วัสดุการแพทย

28,900.00

28,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004215

227

วัสดุการแพทย

28,900.00

28,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004230

228

วัสดุการแพทย

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004231

229

วัสดุการแพทย

31,500.00

31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004232

230

วัสดุการแพทย

28,900.00

28,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004233

231

วัสดุการแพทย

28,900.00

28,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004234

ลําดับ

2,910.40

วิธีการซื้อ/
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
จาง
2,910.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
เสนอราคาต่ําสุด ภ76411190012

500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย จํากัด

บริษัท เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภ76411190014

หางหุนสวนจํากัด จีไอเอส ฟารมา

เสนอราคาต่ําสุด ภ76411220005

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง

2,090.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด จีไอเอส ฟารมา

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร แอนด เทเลคอมเซอรวิสหจก.อุบลคอมพิวเตอร แอนด เทเลคอมเซอรวิสเสนอราคาต่ําสุด บร0001441

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สขร 1

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

232

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
วัสดุการแพทย

233

วัสดุการแพทย

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004236

234

วัสดุการแพทย

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004238

235

วัสดุการแพทย

74,000.00

74,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004239

236

วัสดุการแพทย

19,200.00

19,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004244

237

วัสดุการแพทย

32,300.00

32,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี เซอรจิคอล จํากัด

บริษัท จี เซอรจิคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004245

238

วัสดุการแพทย

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004246

239

วัสดุการแพทย

61,200.00

61,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004247

240

วัสดุการแพทย

30,600.00

30,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004248

241

วัสดุการแพทย

23,800.00

23,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004249

242

วัสดุการแพทย

27,200.00

27,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004250

243

วัสดุการแพทย

49,800.00

49,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004237

244

วัสดุการแพทย

54,000.00

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004260

245

วัสดุการแพทย

44,940.00

44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004261

246

วัสดุการแพทย

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004262

247

วัสดุการแพทย

25,500.00

25,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004263

248

วัสดุการแพทย

57,800.00

57,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004264

249

วัสดุการแพทย

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004265

250

วัสดุการแพทย

32,300.00

32,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004266

251

วัสดุการแพทย

28,000.00

28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004267

252

วัสดุการแพทย

27,200.00

27,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004268

ลําดับ

28,900.00

วิธีการซื้อ/
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
จาง
28,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
เสนอราคาต่ําสุด ก10004235

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สขร 1

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

253

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
วัสดุการแพทย

254

วัสดุการแพทย

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004271

255

วัสดุการแพทย

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004272

256

วัสดุการแพทย

96,264.73

96,264.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004273

257

วัสดุการแพทย

61,666.00

61,666.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว อาย จํากัด

บริษัท นิว อาย จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004221

258

วัสดุการแพทย

24,000.00

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนนตี้ไฟว อินโนเวชั่น จํากัด

บริษัท ไนนตี้ไฟว อินโนเวชั่น จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004255

259

วัสดุการแพทย

50,454.00

50,454.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว อาย จํากัด

บริษัท นิว อาย จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ก10004254

260

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

53,980.00

53,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร แอนด เทเลคอมเซอรวิสหจก.อุบลคอมพิวเตอร แอนด เทเลคอมเซอรวิสเสนอราคาต่ําสุด บ10000508

261

ครุภัณฑไฟฟาฯ

12,600.00

12,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร แอนด เทเลคอมเซอรวิสหจก.อุบลคอมพิวเตอร แอนด เทเลคอมเซอรวิสเสนอราคาต่ําสุด บ10000507

262

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

5,490.00

5,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร แอนด เทเลคอมเซอรวิสหจก.อุบลคอมพิวเตอร แอนด เทเลคอมเซอรวิสเสนอราคาต่ําสุด บ10000510

263

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร แอนด เทเลคอมเซอรวิสหจก.อุบลคอมพิวเตอร แอนด เทเลคอมเซอรวิสเสนอราคาต่ําสุด บ10000519

264

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

22,000.00

22,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมพิวเตอร แอนด เทเลคอมเซอรวิสหจก.อุบลคอมพิวเตอร แอนด เทเลคอมเซอรวิสเสนอราคาต่ําสุด บ10000509

265

ครุภัณฑสํานักงาน

7,770.00

7,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตั้งซุนเสง เฟอรนิเจอร จํากัด

บริษัท ตั้งซุนเสง เฟอรนิเจอร จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ10000517

266

ครุภัณฑงานบาน

530.00

530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตั้งซุนเสง เฟอรนิเจอร จํากัด

บริษัท ตั้งซุนเสง เฟอรนิเจอร จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ10000511

267

MRIมิ.ย.64-พ.ค.

233,500.00

233,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลธแคร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด

บริษัท เฮลธแคร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บจ0000581

268

CTSCAN7-11ต.ค.6

197,900.00

197,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลธแคร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด

บริษัท เฮลธแคร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บจ0000601

269

CTSCAN12-14ต.ค.

146,425.00

146,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลธแคร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด

บริษัท เฮลธแคร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บจ0000602

270

CTSCAN15-20ต.ค.

187,025.00

187,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลธแคร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด

บริษัท เฮลธแคร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บจ0000603

271

CTSCAN21-26ต.ค.

174,900.00

174,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลธแคร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด

บริษัท เฮลธแคร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บจ0000604

272

CTSCAN27-31ต.ค.

188,200.00

188,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลธแคร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด

บริษัท เฮลธแคร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บจ0000605

273

CT-SCAN1-6ต.ค.6

188,875.00

188,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลธแคร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด

บริษัท เฮลธแคร เอ็นเตอรไพรซ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บจ0000587

ลําดับ

31,500.00

วิธีการซื้อ/
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
จาง
31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
เสนอราคาต่ําสุด ก10004269

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สขร 1

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

274

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
กําจัดขยะ ก.ย.25

บริษัท โชติฐกรณพิบูลย จํากัด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
เสนอราคาต่ําสุด บจ0000606

275

วัสดุการแพทย

16,200.00

16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด

บริษัท เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001915

276

วัสดุการแพทย

16,000.00

16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด

บริษัท เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001916

277

วัสดุการแพทย

5,500.00

5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)

บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)

เสนอราคาต่ําสุด บ50001863

278

วัสดุการแพทย

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จํากัด

บริษัท เรียลเมด จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001917

279

วัสดุการแพทย

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001918

280

วัสดุการแพทย

26,400.00

26,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอส เมทริก

หางหุนสวนจํากัด พีเอส เมทริก

เสนอราคาต่ําสุด บ50001920

281

วัสดุการแพทย

56,000.00

56,000.00 เฉพาะเจาะจง เดอะวินเนอรแอสโซซิเอท จํากัด (สํานักงานใหญเดอะวินเนอรแอสโซซิเอท จํากัด (สํานักงานใหญเสนอราคาต่ําสุด บ50001886

282

วัสดุการแพทย

15,600.00

15,600.00 เฉพาะเจาะจง เดอะวินเนอรแอสโซซิเอท จํากัด (สํานักงานใหญเดอะวินเนอรแอสโซซิเอท จํากัด (สํานักงานใหญเสนอราคาต่ําสุด บ50001887

283

วัสดุการแพทย

15,300.00

15,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต

284

วัสดุการแพทย

3,400.00

285

วัสดุการแพทย

14,000.00

286

วัสดุการแพทย

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท จํากัด เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท จํากัด เสนอราคาต่ําสุด บ50001849

287

วัสดุการแพทย

8,400.00

8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด

288

วัสดุการแพทย

14,000.00

289

วัสดุการแพทย

5,400.00

290

วัสดุการแพทย

32,900.00

291

วัสดุการแพทย

292

ลําดับ

วิธีการซื้อ/
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
จาง
147,167.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติฐกรณพิบูลย จํากัด

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง
147,167.80

3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จํากัด
14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต

เสนอราคาต่ําสุด บ50001921

บริษัท เรียลเมด จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001922

บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001923

บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001924

14,000.00 เฉพาะเจาะจง ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ) ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)เสนอราคาต่ําสุด บ50001925
หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต

เสนอราคาต่ําสุด บ50001919

32,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด

บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001926

21,000.00

21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จํากัด

บริษัท แอม เบส พลัส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001927

วัสดุการแพทย

5,700.00

5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จํากัด

บริษัท แอม เบส พลัส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001928

293

วัสดุการแพทย

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง ฮิวเมอรริค จํากัด

ฮิวเมอรริค จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001847

294

วัสดุการแพทย

32,100.00

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001645

5,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สขร 1

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

295

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
วัสดุการแพทย

296

วัสดุการแพทย

32,100.00

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001935

297

วัสดุการแพทย

11,770.00

11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001889

298

วัสดุการแพทย

28,248.00

28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001890

299

วัสดุการแพทย

17,654.40

17,654.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001891

300

วัสดุการแพทย

9,202.00

9,202.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001893

301

วัสดุการแพทย

9,202.00

9,202.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001894

302

วัสดุการแพทย

9,202.00

9,202.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001895

303

วัสดุการแพทย

9,202.00

9,202.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001896

304

วัสดุการแพทย

9,202.00

9,202.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001897

305

วัสดุการแพทย

4,601.00

4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001898

306

วัสดุการแพทย

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001899

307

วัสดุการแพทย

5,649.60

5,649.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001811

308

วัสดุการแพทย

36,380.00

36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001902

309

วัสดุการแพทย

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001904

310

วัสดุการแพทย

10,164.00

10,164.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001905

311

วัสดุการแพทย

34,153.20

34,153.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001906

312

วัสดุการแพทย

4,920.00

4,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001907

313

วัสดุการแพทย

4,108.80

4,108.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001914

314

วัสดุการแพทย

91,765.00

91,765.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด

บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001936

315

วัสดุการแพทย

17,960.00

17,960.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อิเลฟเวน พลัซ

หางหุนสวนจํากัด อิเลฟเวน พลัซ

เสนอราคาต่ําสุด บ50001937

ลําดับ

63,590.00

วิธีการซื้อ/
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
จาง
63,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒนการชาง(1992) จํากัด

บริษัท นําวิวัฒนการชาง(1992) จํากัด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
เสนอราคาต่ําสุด บ50001929

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สขร 1

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

316

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
วัสดุการแพทย

317

วัสดุการแพทย

68,888.20

68,888.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001940

318

วัสดุการแพทย

15,000.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด

บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001941

319

วัสดุการแพทย

47,082.00

47,082.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จํากัด บริษัท พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย จํากัด เสนอราคาต่ําสุด บ50001939

320

วัสดุการแพทย

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด

บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001942

321

วัสดุการแพทย

4,815.00

4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด

บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001943

322

วัสดุการแพทย

21,568.00

หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต

เสนอราคาต่ําสุด บ50001944

323

วัสดุการแพทย

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

บริษัท ไทยกอส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001945

324

วัสดุการแพทย

32,000.00

32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด

บริษัท ไทยกอส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001946

325

วัสดุการแพทย

56,000.00

56,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต

หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต

เสนอราคาต่ําสุด บ50001947

326

วัสดุการแพทย

120,631.20

120,631.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด

บริษัท เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001948

327

วัสดุการแพทย

8,640.00

8,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด

บริษัท เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001949

328

วัสดุการแพทย

12,300.00

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001950

329

วัสดุการแพทย

8,050.00

บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001951

330

วัสดุการแพทย

35,000.00

35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒนการชาง(1992) จํากัด

บริษัท นําวิวัฒนการชาง(1992) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001952

331

วัสดุการแพทย

14,400.00

14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอรฟารมาแคร จํากัด

บริษัท อินเตอรฟารมาแคร จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001911

332

วัสดุการแพทย

14,400.00

14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอรฟารมาแคร จํากัด

บริษัท อินเตอรฟารมาแคร จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001912

333

วัสดุการแพทย

5,760.00

5,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอรฟารมาแคร จํากัด

บริษัท อินเตอรฟารมาแคร จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001913

334

วัสดุการแพทย

25,000.00

ฮิวเมอรริค จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001848

335

วัสดุการแพทย

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด

บริษัท เซฟฟา ดรักส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001953

336

วัสดุการแพทย

18,000.00

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001954

ลําดับ

12,000.00

วิธีการซื้อ/
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
จาง
12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กัญญาโม จํากัด

บริษัท กัญญาโม จํากัด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
เสนอราคาต่ําสุด บ50001938

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง

21,568.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต

12,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด
8,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด

25,000.00 เฉพาะเจาะจง ฮิวเมอรริค จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สขร 1

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

337

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
วัสดุการแพทย

338

วัสดุการแพทย

82,500.00

82,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001957

339

วัสดุการแพทย

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด

บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001958

340

วัสดุการแพทย

46,000.00

46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด

บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001959

341

วัสดุการแพทย

72,000.00

72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด เสนอราคาต่ําสุด บ50001962

342

วัสดุการแพทย

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จํากัด

บริษัท เรียลเมด จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001963

343

วัสดุการแพทย

12,800.00

12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จํากัด

บริษัท เรียลเมด จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001964

344

วัสดุการแพทย

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด

บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001965

345

วัสดุการแพทย

4,100.00

หางหุนสวนจํากัด โปรเสิรทซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด บ50001966

346

วัสดุการแพทย

15,000.00

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001967

347

วัสดุการแพทย

5,600.00

บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001968

348

วัสดุการแพทย

12,600.00

12,600.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอส เมทริก

หางหุนสวนจํากัด พีเอส เมทริก

เสนอราคาต่ําสุด บ50001969

349

วัสดุการแพทย

36,200.00

36,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด

บริษัท เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด บ50001970

350

ทําฟนปลอม

24,182.00

24,182.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จํากัด

บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ท30000034

351

ทําฟนปลอม

1,100.00

1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด

บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ท20000017

352

เวชภัณฑยา

1,900.00

1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด

บริษัท ยูโทเปยน จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6410270307

353

เวชภัณฑยา

3,400.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6410270304

354

เวชภัณฑยา

2,482.40

2,482.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภส6410250262

355

เวชภัณฑยา

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิม อินเตอรคอรปอเรชั่น จํากัด

บริษัท แม็กซิม อินเตอรคอรปอเรชั่น จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภส6411010320

356

เวชภัณฑยา

2,250.00

2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย จํากัด

บริษัท เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย จํากัด

357

เวชภัณฑยา

3,900.00

3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก.แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัดบริษัท ที.พี.ดรัก.แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัดเสนอราคาต่ําสุด ภส6410200139

ลําดับ

82,500.00

วิธีการซื้อ/
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
จาง
82,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
เสนอราคาต่ําสุด บ50001956

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง

4,100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โปรเสิรทซัพพลาย
15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด
5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411010318

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สขร 1

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

358

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
เวชภัณฑยา

องคการเภสัชกรรม

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
เสนอราคาต่ําสุด ภส6410180128

359

เวชภัณฑยา

2,086.50

2,086.50 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภส6410210222

360

เวชภัณฑยา

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด

บริษัท ยูนีซัน จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6410210234

361

เวชภัณฑยา

1,300.00

1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด

บริษัท ยูนีซัน จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6410210235

362

เวชภัณฑยา

1,400.00

1,400.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภส6410270280

363

เวชภัณฑยา

171.20

171.20 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภส6410200191

364

เวชภัณฑยา

1,391.00

1,391.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภส6410180102

365

เวชภัณฑยา

1,120.00

1,120.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภส6410180103

366

เวชภัณฑยา

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภส6410180127

367

เวชภัณฑยา

1,006.80

1,006.80 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภส6410210223

368

เวชภัณฑยา

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาไลน จํากัด

บริษัท ฟารมาไลน จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6410270303

369

เวชภัณฑยา

4,950.00

4,950.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภส6410180088

370

เวชภัณฑยา

1,926.00

1,926.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภส6410210230

371

เวชภัณฑยา

580.00

580.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411020346

372

เวชภัณฑยา

4,066.00

4,066.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411020347

373

เวชภัณฑยา

2,926.00

2,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน
เสนอราคาต่ําสุด ภส6411010321

374

เวชภัณฑยา

4,922.00

4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411010343

375

เวชภัณฑยา

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411010317

376

เวชภัณฑยา

850.00

850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411010315

377

เวชภัณฑยา

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411010316

378

เวชภัณฑยา

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411010314

ลําดับ

วิธีการซื้อ/
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
จาง
175.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง
175.00

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สขร 1

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

379

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
เวชภัณฑยา

3,500.00

วิธีการซื้อ/
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
จาง
3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

380

เวชภัณฑยา

4,160.00

4,160.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่ หางหุนสวนจํากัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่ เสนอราคาต่ําสุด ภส6410200165

381

เวชภัณฑยา

2,535.90

2,535.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6410200168

382

เวชภัณฑยา

2,200.00

2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด

บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411010339

383

เวชภัณฑยา

1,350.00

1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411010313

384

เวชภัณฑยา

2,214.90

2,214.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6410180120

385

เวชภัณฑยา

4,200.00

4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก.แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัดบริษัท ที.พี.ดรัก.แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัดเสนอราคาต่ําสุด ภส6410200138

386

เวชภัณฑยา

2,160.00

2,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411090368

387

เวชภัณฑยา

2,850.00

2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411090356

388

เวชภัณฑยา

2,400.00

2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย จํากัด

บริษัท เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411010319

389

เวชภัณฑยา

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411100384

390

เวชภัณฑยา

850.00

850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411100385

391

เวชภัณฑยา

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411160394

392

เวชภัณฑยา

4,173.00

4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภส6411230437

393

เวชภัณฑยา

4,975.50

4,975.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จําบริ
กัดษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํเสนอราคาต่
ากัด
ําสุด ภส6411230425

394

เวชภัณฑยา

610.00

610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภส6411230430

395

เวชภัณฑยา

1,861.80

1,861.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411230443

396

เวชภัณฑยา

3,160.00

3,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411230426

397

เวชภัณฑยา

4,500.00

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาไลน จํากัด

บริษัท ฟารมาไลน จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411230420

398

เวชภัณฑยา

4,260.00

4,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411230427

399

เวชภัณฑยา

2,240.00

2,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411240454

ลําดับ

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
เสนอราคาต่ําสุด ภส6411010312

สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สขร 1

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

400

รายงานจัดซื้อจัด
จาง
เวชภัณฑยา

401

เวชภัณฑยา

2,608.00

2,608.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411240467

402

เวชภัณฑยา

1,440.00

1,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปยน จํากัด

บริษัท ยูโทเปยน จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภส6411280482

403

เวชภัณฑยา

21,800.00

21,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน บีแอนดพี เทรดดิ้ง

ราน บีแอนดพี เทรดดิ้ง

เสนอราคาต่ําสุด ภB6410210244

404

เวชภัณฑยา

11,900.00

11,900.00 เฉพาะเจาะจง ราน บีแอนดพี เทรดดิ้ง

ราน บีแอนดพี เทรดดิ้ง

เสนอราคาต่ําสุด ภB6410210240

405

เวชภัณฑยา

11,900.00

11,900.00 เฉพาะเจาะจง ราน บีแอนดพี เทรดดิ้ง

ราน บีแอนดพี เทรดดิ้ง

เสนอราคาต่ําสุด ภB6410210239

406

เวชภัณฑยา

11,900.00

11,900.00 เฉพาะเจาะจง ราน บีแอนดพี เทรดดิ้ง

ราน บีแอนดพี เทรดดิ้ง

เสนอราคาต่ําสุด ภB6410210242

407

เวชภัณฑยา

21,800.00

21,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน บีแอนดพี เทรดดิ้ง

ราน บีแอนดพี เทรดดิ้ง

เสนอราคาต่ําสุด ภB6410210245

408

เวชภัณฑยา

100,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง เคซี เมดิคอล ซัพพลาย

เคซี เมดิคอล ซัพพลาย

เสนอราคาต่ําสุด ภB6410210248

409

เวชภัณฑยา

11,900.00

11,900.00 เฉพาะเจาะจง ราน บีแอนดพี เทรดดิ้ง

ราน บีแอนดพี เทรดดิ้ง

เสนอราคาต่ําสุด ภB6410210241

410

เวชภัณฑยา

32,700.00

32,700.00 เฉพาะเจาะจง ราน บีแอนดพี เทรดดิ้ง

ราน บีแอนดพี เทรดดิ้ง

เสนอราคาต่ําสุด ภB6410210247

411

เวชภัณฑยา

21,800.00

21,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน บีแอนดพี เทรดดิ้ง

ราน บีแอนดพี เทรดดิ้ง

เสนอราคาต่ําสุด ภB6410210243

412

เวชภัณฑยา

65,484.00

65,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภE6411040024

413

เวชภัณฑยา

1,970.24

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภE6411100012

414

เวชภัณฑยา

262.00

262.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภE6411100019

415

เวชภัณฑยา

125,832.00

125,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภE6411150040

416

เวชภัณฑยา

1,598.20

องคการเภสัชกรรม

เสนอราคาต่ําสุด ภE6411180013

417

เวชภัณฑยา

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภE6411180014

418

เวชภัณฑยา

25,680.00

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภE6411180015

419

เวชภัณฑยา

12,840.00

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด ภE6411180016

420

เวชภัณฑยา

535.00

ลําดับ

4,860.00

วิธีการซื้อ/
รายชื่อผูเสนอราคา/และราคาที่เสนอ
จาง
4,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
เสนอราคาต่ําสุด ภส6411240463

วงเงินที่ซื้อ/จาง ราคากลาง

1,970.24 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

1,598.20 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม

535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ภE6411220007

