
วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขที่ใบส่งของ
หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

1 วัสดุ ยา 4,440.00             4,440.00              เฉพาะเจาะจง บ.วิทยาศรม จ ากดั 4,440.00          บ.วิทยาศรม จ ากดั 4,440.00            ราคาต ่าสุด 10/01/2562 20181221

2 วัสดุ ยา 71,647.20           71,647.20            เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ  ากดั 71,647.20         บ.ซิลลิคฟาร์มา จ  ากดั 71,647.20          ราคาต ่าสุด 10/01/2562 1163005065

3 วัสดุ ยา 82,500.00           82,500.00            เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ จ  ากดั 82,500.00         บ.มาสุ จ  ากดั 82,500.00          ราคาต ่าสุด 10/01/2562 1817932

4 วัสดุ ยา 15,000.00           15,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จ ากดั 15,000.00         บ.ไบโอวาลิส จ ากดั 15,000.00          ราคาต ่าสุด 10/01/2562 1817967

5 วัสดุ ยา 3,360.00             3,360.00              เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 3,360.00          บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 3,360.00            ราคาต ่าสุด 10/01/2562  61036613

6 วัสดุ ยา 25,200.00           25,200.00            เฉพาะเจาะจง บ.2 เอม็ (เมด-เมเกอร์) จ ากดั 25,200.00         บ.2 เอม็ (เมด-เมเกอร์) จ ากดั 25,200.00          ราคาต ่าสุด 10/01/2562 0021460

7 วัสดุ ยา 12,120.00           12,120.00            เฉพาะเจาะจง บ.ยนิูเวอร์แซล เมดิคอล อินดสัตรี จ  ากดั 12,120.00         บ.ยนิูเวอร์แซล เมดิคอล อินดสัตรี จ  ากดั 12,120.00          ราคาต ่าสุด 10/01/2562 612919

8 วัสดุ ยา 4,400.00             4,400.00              เฉพาะเจาะจง บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 4,400.00          บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 4,400.00            ราคาต ่าสุด 10/01/2562 181200792

9 วัสดุ ยา 71,647.20           71,647.20            เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ  ากดั 71,647.20         บ.ซิลลิคฟาร์มา จ  ากดั 71,647.20          ราคาต ่าสุด 10/01/2562 116303293

10 วัสดุ ยา 99,843.84           99,843.84            เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ  ากดั 99,843.84         บ.ซิลลิคฟาร์มา จ  ากดั 99,843.84          ราคาต ่าสุด 10/01/2562 1163033154

11 วัสดุ ยา 84,958.00           84,958.00            เฉพาะเจาะจง บ.101 เมดิแคร์ จ  ากดั 84,958.00         บ.101 เมดิแคร์ จ  ากดั 84,958.00          ราคาต ่าสุด 10/01/2562 010702

12 วัสดุ ยา 3,420.00             3,420.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 3,420.00          หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 3,420.00            ราคาต ่าสุด 10/01/2562 6200242

13 วัสดุ ยา 99,843.84           99,843.84            เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ  ากดั 99,843.84         บ.ซิลลิคฟาร์มา จ  ากดั 99,843.84          ราคาต ่าสุด 10/01/2562 1163005127

14 วัสดุ ยา 21,000.00           21,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.วี.แอนด.์วี.กรุงเทพฯจ ากดั 21,000.00         บ.วี.แอนด.์วี.กรุงเทพฯจ ากดั 21,000.00          ราคาต ่าสุด 10/01/2562 62000205

15 วัสดุ ยา 7,950.00             7,950.00              เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 7,950.00          บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 7,950.00            ราคาต ่าสุด 10/01/2562 62000154

16 วัสดุ ยา 2,400.00             2,400.00              เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 2,400.00          บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 2,400.00            ราคาต ่าสุด 10/01/2562 62000155

17 วัสดุ ยา 15,024.00           15,024.00            เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ  ากดั 15,024.00         บ.ฟาร์มาดิกา จ  ากดั 15,024.00          ราคาต ่าสุด 10/01/2562 190103-119

18 วัสดุ ยา 7,200.00             7,200.00              เฉพาะเจาะจง บ.แกว้มงักรเภสัช จ  ากดั 7,200.00          บ.แกว้มงักรเภสัช จ  ากดั 7,200.00            ราคาต ่าสุด 10/01/2562 62010007

19 วัสดุ ยา 11,000.00           11,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์ม่าไลน์ จ  ากดั 11,000.00         บ.ฟาร์ม่าไลน์ จ  ากดั 11,000.00          ราคาต ่าสุด 10/01/2562 00247

20 วัสดุ ยา 7,000.00             7,000.00              เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ  ากดั 7,000.00          บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ  ากดั 7,000.00            ราคาต ่าสุด 10/01/2562 62010014

21 วัสดุ ยา 7,400.00             7,400.00              เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 7,400.00          บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 7,400.00            ราคาต ่าสุด 10/01/2562 1900288

22 วัสดุ ยา 4,050.00             4,050.00              เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 4,050.00          บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 4,050.00            ราคาต ่าสุด 10/01/2562 1900289

23 วัสดุ ยา 1,825.00             1,825.00              เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 1,825.00          บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 1,825.00            ราคาต ่าสุด 10/01/2562 62000364

24 วัสดุ ยา 4,320.00             4,320.00              เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ  ากดั 4,320.00          บ.สหแพทยเ์ภสัช จ  ากดั 4,320.00            ราคาต ่าสุด 10/01/2562 9110138166

ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน มกราคม 2562
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จงัหวัดอุดรธานี

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 
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หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรอบเดอืน มกราคม 2562
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จงัหวัดอุดรธานี

วันที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 

25 วัสดุ ยา 6,350.00             6,350.00              เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากดั 6,350.00          บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากดั 6,350.00            ราคาต ่าสุด 10/01/2562 6201/10244

26 วัสดุ ยา 8,525.00             8,525.00              เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสัชกรรม 8,525.00          องคก์ารเภสัชกรรม 8,525.00            ราคาต ่าสุด 24/01/2562 100053334

27 วัสดุ ยา 116,557.00         116,557.00          เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสัชกรรม 116,557.00       องคก์ารเภสัชกรรม 116,557.00        ราคาต ่าสุด 24/01/2562 3010009680

28 วัสดุ ยา 10,700.00           10,700.00            เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอล็.ฮั้ว จ  ากดั 10,700.00         บ.บี.เอล็.ฮั้ว จ  ากดั 10,700.00          ราคาต ่าสุด 24/01/2562 62001241

29 วัสดุ ยา 6,259.50             6,259.50              เฉพาะเจาะจง บ.แอโรแคร์ จ  ากดั 6,259.50          บ.แอโรแคร์ จ  ากดั 6,259.50            ราคาต ่าสุด 24/01/2562 0017762

30 วัสดุ ยา 3,575.00             3,575.00              เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั 3,575.00          บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ  ากดั 3,575.00            ราคาต ่าสุด 24/01/2562 921101320

31 วัสดุ ยา 38,520.00           38,520.00            เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดสัตร้ี จ  ากดั 38,520.00         บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดสัตร้ี จ  ากดั 38,520.00          ราคาต ่าสุด 24/01/2562 621004262

32 วัสดุ ยา 24,920.00           24,920.00            เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 24,920.00         หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี 24,920.00          ราคาต ่าสุด 24/01/2562 611787

33 วัสดุ ยา 13,250.00           13,250.00            เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 13,250.00         บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 13,250.00          ราคาต ่าสุด 24/01/2562 62001419

34 วัสดุ ยา 10,143.60           10,143.60            เฉพาะเจาะจง บ.อินแพคฟาร์มา จ  ากดั 10,143.60         บ.อินแพคฟาร์มา จ  ากดั 10,143.60          ราคาต ่าสุด 24/01/2562 62029131

35 วัสดุ ยา 2,500.00             2,500.00              เฉพาะเจาะจง บ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮา้ส์ จ  ากดั 2,500.00          บ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮา้ส์ จ  ากดั 2,500.00            ราคาต ่าสุด 24/01/2562 0421206

36 วัสดุ ยา 3,360.00             3,360.00              เฉพาะเจาะจง บ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮา้ส์ จ  ากดั 3,360.00          บ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮา้ส์ จ  ากดั 3,360.00            ราคาต ่าสุด 24/01/2562 0421205

37 วัสดุ ยา 3,120.00             3,120.00              เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากดั 3,120.00          บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากดั 3,120.00            ราคาต ่าสุด 24/01/2562 6201/11252

38 วัสดุ ยา 9,600.00             9,600.00              เฉพาะเจาะจง บ.ยโูทเป้ียน  จ  ากดั 9,600.00          บ.ยโูทเป้ียน  จ  ากดั 9,600.00            ราคาต ่าสุด 24/01/2562 1900643

39 วัสดุ ยา 37,860.00           37,860.00            เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลห้วยเก้ิง 37,860.00         โรงพยาบาลห้วยเก้ิง 37,860.00          ราคาต ่าสุด 24/01/2562 180102 CM013

40 วัสดุ ยา 3,300.00             3,300.00              เฉพาะเจาะจง บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ  ากดั 3,300.00          บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ  ากดั 3,300.00            ราคาต ่าสุด 24/01/2562 01260

41 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 16,500.00           16,500.00            เฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอ๊ส จ ากดั 16,500.00         บ.ไทยกอ๊ส จ ากดั 16,500.00          ราคาต ่าสุด 10/01/2562 6200613

42 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 11,550.00           11,550.00            เฉพาะเจาะจง บ.พี.พี.เอส ฮอทพิทอล ซพัพลาย จ ากดั 11,550.00         บ.พี.พี.เอส ฮอทพิทอล ซพัพลาย จ ากดั 11,550.00          ราคาต ่าสุด 10/01/2562 620076

43 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 12,240.00           12,240.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 12,240.00         บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 12,240.00          ราคาต ่าสุด 10/01/2562 90100185

44 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 2,235.00             2,235.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะวนั เมดิคอล 2,235.00          หจก.เดอะวนั เมดิคอล 2,235.00            ราคาต ่าสุด 10/01/2562 62/0050

45 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 8,800.00             8,800.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะวนั เมดิคอล 8,800.00          หจก.เดอะวนั เมดิคอล 8,800.00            ราคาต ่าสุด 24/01/2562 62/0014

46 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 14,400.00           14,400.00            เฉพาะเจาะจง CC ซพัพลาย 14,400.00         CC ซพัพลาย 14,400.00          ราคาต ่าสุด 24/01/2562 002/097

47 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 28,927.50           28,927.50            เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.อี.เมดิคอล 28,927.50         หจก.เอน็.อี.เมดิคอล 28,927.50          ราคาต ่าสุด 24/01/2562 610807

48 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 2,235.00             2,235.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะวนั เมดิคอล 2,235.00          หจก.เดอะวนั เมดิคอล 2,235.00            ราคาต ่าสุด 24/01/2562 62/0085
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49 วัสดุ วัสดุการแพทย์ 3,600.00             3,600.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะวนั เมดิคอล 3,600.00          หจก.เดอะวนั เมดิคอล 3,600.00            ราคาต ่าสุด 24/01/2562 62/0112

50 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,200.00             4,200.00              เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 4,200.00          บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 4,200.00            ราคาต ่าสุด 15/01/2562 61100986

51 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย7์0,908.00           70,908.00            เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 70,908.00         บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 70,908.00          ราคาต ่าสุด 15/01/2562 61120723

52 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย1์3,000.00           13,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.แลบ็มาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ  ากดั 13,000.00         บ.แลบ็มาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ  ากดั 13,000.00          ราคาต ่าสุด 15/01/2562 6201-0010

53 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย2์1,888.00           21,888.00            เฉพาะเจาะจง บ.ไทยไดแอก๊นอสติก จ ากดั 21,888.00         บ.ไทยไดแอก๊นอสติก จ ากดั 21,888.00          ราคาต ่าสุด 15/01/2562 6201-017

54 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย9์0,953.00           90,953.00            เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 90,953.00         บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 90,953.00          ราคาต ่าสุด 15/01/2562 61120752

55 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย2์7,491.00           27,491.00            เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 27,491.00         บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 27,491.00          ราคาต ่าสุด 15/01/2562 62010257

56 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย6์9,972.00           69,972.00            เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 69,972.00         บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ  ากดั 69,972.00          ราคาต ่าสุด 15/01/2562 61120673

57 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,200.00             4,200.00              เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลอุดรธานี 4,200.00          โรงพยาบาลอุดรธานี 4,200.00            ราคาต ่าสุด 15/01/2562 0032/101.2/1107

58 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย3์5,960.00           35,960.00            เฉพาะเจาะจง ศนูยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 35,960.00         ศนูยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 35,960.00          ราคาต ่าสุด 15/01/2562 620504/00034

59 วัสดุ วสัดุส่านักงาน 1,640.00             1,640.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน AP อิงเจท็ แอนด ์ดีไซน์ 1,640.00          ร้าน AP อิงเจท็ แอนด ์ดีไซน์ 1,640.00            ราคาต ่าสุด 02/01/2562 61/27

60 วัสดุ วสัดุส่านักงาน 620.00                620.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติการพิมพ์ 620.00             ร้านกิตติการพิมพ์ 620.00               ราคาต ่าสุด 07/01/2562 12/4

61 วัสดุ วสัดุส่านักงาน 13,950.00           13,950.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศริเจริญ 13,950.00         ร้านศริเจริญ 13,950.00          ราคาต ่าสุด 15/01/2562 3/62

62 วัสดุ วสัดุส่านักงาน 31,170.00           31,170.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศริเจริญ 31,170.00         ร้านศริเจริญ 31,170.00          ราคาต ่าสุด 15/01/2562 2/62

63 วัสดุ วสัดุส่านักงาน 41,100.00           41,100.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศริเจริญ 41,100.00         ร้านศริเจริญ 41,100.00          ราคาต ่าสุด 15/01/2562 1/62

64 วัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 3,200.00             3,200.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.ก่ิงแกว้  แซ่โคว้ 3,200.00          น.ส.ก่ิงแกว้  แซ่โคว้ 3,200.00            ราคาต ่าสุด 03/01/2562 6/3

65 วัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 28,000.00           28,000.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองววัซอ 28,000.00         สหกรณ์การเกษตรหนองววัซอ 28,000.00          ราคาต ่าสุด 03/01/2562 14/36

66 วัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,500.00           10,500.00            เฉพาะเจาะจง เอ.พี.อิเลค ทรคิ หนองววัซอ 10,500.00         เอ.พี.อิเลค ทรคิ หนองววัซอ 10,500.00          ราคาต ่าสุด 02/01/2562 04/25

67 วัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,335.00             9,335.00              เฉพาะเจาะจง เอ.พี.อิเลค ทรคิ หนองววัซอ 9,335.00          เอ.พี.อิเลค ทรคิ หนองววัซอ 9,335.00            ราคาต ่าสุด 02/01/2562 04/26

68 วัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 660.00                660.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์โอสถ 660.00             ร้านสมบูรณ์โอสถ 660.00               ราคาต ่าสุด 03/01/2562 37/26

69 วัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 680.00                680.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์โอสถ 680.00             ร้านสมบูรณ์โอสถ 680.00               ราคาต ่าสุด 03/01/2562 48/13

70 วัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,200.00           49,200.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยดีูเทคโนโลย ีแอนดซ์พัพลาย 49,200.00         หจก.ยดีูเทคโนโลย ีแอนดซ์พัพลาย 49,200.00          ราคาต ่าสุด 02/01/2562 6201117

71 วัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,850.00           23,850.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยดีูเทคโนโลย ีแอนดซ์พัพลาย 23,850.00         หจก.ยดีูเทคโนโลย ีแอนดซ์พัพลาย 23,850.00          ราคาต ่าสุด 02/01/2562 6201118

72 วัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 11,040.00 11,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 11,040.00 ร้านศรีเจริญ 11,040.00 ราคาต ่าสุด 07/01/2562 4/62
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73 วัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 21,800.00 21,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 21,800.00 ร้านศรีเจริญ 21,800.00 ราคาต ่าสุด 07/01/2562 74/61

74 วัสดุ  วัสดุบริโภค 19,193.00           19,193.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศิริสมบติั 19,193.00         ร้านศิริสมบติั 19,193.00          ราคาต ่าสุด 02/01/2562 8/21

75 วัสดุ  วัสดุบริโภค 1,307.00             1,307.00              เฉพาะเจาะจง นางแหล ้ทองลว้น 1,307.00          นางแหล ้ทองลว้น 1,307.00            ราคาต ่าสุด 04/01/2562 7

76 วัสดุ  วัสดุบริโภค 4,010.00             4,010.00              เฉพาะเจาะจง นางสุชาธิณี  สลบัศรี 4,010.00          นางสุชาธิณี  สลบัศรี 4,010.00            ราคาต ่าสุด 10/01/2562 5

77 วัสดุ  วัสดุบริโภค 4,081.00             4,081.00              เฉพาะเจาะจง นางสุชาธิณี  สลบัศรี 4,081.00          นางสุชาธิณี  สลบัศรี 4,081.00            ราคาต ่าสุด 14/01/2562 10

78 วัสดุ  วัสดุบริโภค 2,896.00             2,896.00              เฉพาะเจาะจง นางแหล ้ทองลว้น 2,896.00          นางแหล ้ทองลว้น 2,896.00            ราคาต ่าสุด 15/01/2562 11

79 วัสดุ  วัสดุบริโภค 8,775.00             8,775.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.สุขกมล  พศัดร 8,775.00          น.ส.สุขกมล  พศัดร 8,775.00            ราคาต ่าสุด 15/01/2562 12

80 วัสดุ  วัสดุบริโภค 2,400.00             2,400.00              เฉพาะเจาะจง ร้านแมคคินลียน์ ้าด่ืม 2,400.00          ร้านแมคคินลียน์ ้าด่ืม 2,400.00            ราคาต ่าสุด 22/01/2562 24

81 วัสดุ  วัสดุก่อสร้าง 4,485.00             4,485.00              เฉพาะเจาะจง ร้านสวสัด์ิพานิชย์ 4,485.00          ร้านสวสัด์ิพานิชย์ 4,485.00            ราคาต ่าสุด 15/01/2562 1

82 วัสดุ  วัสดุก่อสร้าง 4,285.00             4,285.00              เฉพาะเจาะจง ร้านสวสัด์ิพานิชย์ 4,285.00          ร้านสวสัด์ิพานิชย์ 4,285.00            ราคาต ่าสุด 28/01/2562 2

83 วัสดุ  วัสดุอื น  18,000.00           18,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านโชคบุญเหลือการยาง 18,000.00         ร้านโชคบุญเหลือการยาง 18,000.00          ราคาต ่าสุด 02/01/2562 30

84 วัสดุ  วัสดุอื น  9,000.00             9,000.00              เฉพาะเจาะจง นายรัตนะพล  เผ่ือนค าไฮ 9,000.00          นายรัตนะพล  เผ่ือนค าไฮ 9,000.00            ราคาต ่าสุด 03/01/2562 9

85 วัสดุ  วัสดุอื น  4,200.00             4,200.00              เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  แซ่ตนั 4,200.00          นายสุนทร  แซ่ตนั 4,200.00            ราคาต ่าสุด 07/01/2562 7

86 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 68,000.00           68,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.ยเูน่ียน ฮอสปิตลั โปรดกัส์ จ  ากดั 68,000.00         บ.ยเูน่ียน ฮอสปิตลั โปรดกัส์ จ  ากดั 68,000.00          ราคาต ่าสุด 02/01/2562 61-1201

87 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ 49,755.00           49,755.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เคมล้ิงคซ์พัพลาย 49,755.00         หจก.เคมล้ิงคซ์พัพลาย 49,755.00          ราคาต ่าสุด 02/01/2562 021394

88 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน 64,500.00           64,500.00            เฉพาะเจาะจง ห้างเอส บี เทรดด้ิง 64,500.00         ห้างเอส บี เทรดด้ิง 64,500.00          ราคาต ่าสุด 02/01/2562 89432

89 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,990.00             3,990.00              เฉพาะเจาะจง บ.บี ดี เคอมพิวเตอร์  จ  ากดั 3,990.00          บ.บี ดี เคอมพิวเตอร์  จ  ากดั 3,990.00            ราคาต ่าสุด 14/01/2562 432048

90 วัสดุ ทันตกรรม 9,600.00             9,600.00              เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 9,600.00          บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 9,600.00            ราคาต ่าสุด 22/01/2562 1812100982

92 วัสดุ ทันตกรรม 15,220.00           15,220.00            เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 15,220.00         บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 15,220.00          ราคาต ่าสุด 22/01/2562 1812101000

93 วัสดุ ทันตกรรม 2,140.00             2,140.00              เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 2,140.00          บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 2,140.00            ราคาต ่าสุด 22/01/2562 5328210032

97 จ้างเหมา จา้งเหมาบริการ 18,750.00           18,750.00            เฉพาะเจาะจง บ.อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากดั 18,750.00         บ.อินโนเทค ลาบอราทอร่ี เซอร์วิส จ ากดั 18,750.00          ราคาต ่าสุด 15/01/2562 6112065

98 จ้างเหมา จา้งเหมาบริการ 23,160.00           23,160.00            เฉพาะเจาะจง บ.ที แอล ซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ จ  ากดั 23,160.00         บ.ที แอล ซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ จ  ากดั 23,160.00          ราคาต ่าสุด 15/01/2562 19010082


