
ล ำดบั รำคำ วงเงินทีจ่ะ วิธีซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำ รำคำทีต่กลง เหตผุลที่ วันที่ เลขทีใ่บสง่ของ
กลำง ซ้ือหรือจำ้ง หรือจำ้ง ทีเ่สนอ ซ้ือหรือจำ้ง คัดเลอืก ตรวจรับ  

1 วัสดุ ยา 3,800.00    3,800.00    เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 3,800.00     บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 3,800.00      ราคาต่ าที่สุด 01/05/2562 6108003289
2 วัสดุ ยา 49,900.01   49,900.01  เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 49,900.01   บ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 49,900.01    ราคาต่ าที่สุด 08/05/2562 9110160154
3 วัสดุ ยา 12,000.00   12,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั12,000.00   บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั12,000.00    ราคาต่ าที่สุด 08/05/2562 62012440
4 วัสดุ ยา 4,050.00    4,050.00    เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 4,050.00     บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 4,050.00      ราคาต่ าที่สุด 08/05/2562 921112333
5 วัสดุ ยา 38,000.00   38,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 38,000.00   บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 38,000.00    ราคาต่ าที่สุด 08/05/2562 62190387
6 วัสดุ ยา 11,520.00   11,520.00  เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 11,520.00   บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 11,520.00    ราคาต่ าที่สุด 08/05/2562 62013477
7 วัสดุ ยา 9,000.00    9,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) จ ากดั9,000.00     บ.เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) จ ากดั9,000.00      ราคาต่ าที่สุด 08/05/2562 8370230943
8 วัสดุ ยา 2,490.00    2,490.00    เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 2,490.00     บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 2,490.00      ราคาต่ าที่สุด 08/05/2562 921113038
9 วัสดุ ยา 963.00       963.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 963.00       บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั963.00        ราคาต่ าที่สุด 08/05/2562 62012526
10 วัสดุ ยา 1,680.00    1,680.00    เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั1,680.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั1,680.00      ราคาต่ าที่สุด 08/05/2562 62013311
11 วัสดุ ยา 2,320.00    2,320.00    เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากดั 2,320.00     บ.ธงทองโอสถ จ ากดั 2,320.00      ราคาต่ าที่สุด 08/05/2562 6204/0350
12 วัสดุ ยา 45,000.00   45,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 45,000.00   บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 45,000.00    ราคาต่ าที่สุด 08/05/2562 62185199
13 วัสดุ ยา 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั8,000.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั8,000.00      ราคาต่ าที่สุด 08/05/2562 62013988
14 วัสดุ ยา 9,300.00    9,300.00    เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์(1969)จ ากดั9,300.00     บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์(1969)จ ากดั9,300.00      ราคาต่ าที่สุด 11922
15 วัสดุ ยา 20,404.00   20,404.00  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 20,404.00   องค์การเภสัชกรรม 20,404.00    ราคาต่ าที่สุด 14/05/2562 3010013141
16 วัสดุ ยา 4,200.00    4,200.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากดั4,200.00     บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากดั4,200.00      ราคาต่ าที่สุด 14/05/2562 32009196
17 วัสดุ ยา 37,940.00   37,940.00  เฉพาะเจาะจง 37,940.00   37,940.00    ราคาต่ าที่สุด
18 วัสดุ ยา 3,420.00    3,420.00    เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 3,420.00     บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 3,420.00      ราคาต่ าที่สุด 24/05/2562 9041148
19 วัสดุ ยา 23,400.00   23,400.00  เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 23,400.00   บ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 23,400.00    ราคาต่ าที่สุด 24/05/2562 9110162528
20 วัสดุ ยา 8,808.00    8,808.00    เฉพาะเจาะจง บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 8,808.00     บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 8,808.00      ราคาต่ าที่สุด 24/05/2562 62210474
21 วัสดุ ยา 82,500.00   82,500.00  เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จ ากดั 82,500.00   บ.ไบโอวาลิส จ ากดั 82,500.00    ราคาต่ าสุด 24/05/2562 1904802
22 วัสดุ ยา 7,000.00    7,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์(1969)จ ากดั7,000.00     บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์(1969)จ ากดั7,000.00      ราคาต่ าสุด 24/05/2562 065925
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23 วัสดุ ยา 8,400.00    8,400.00    เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากดั 8,400.00     บ.ธงทองโอสถ จ ากดั 8,400.00      ราคาต่ าสุด 24/05/2562 6205/0045
24 วัสดุ ยา 85,976.64   85,976.64  เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 85,976.64   บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 85,976.64    ราคาต่ าสุด 24/05/2562 1163673809
25 วัสดุ ยา 25,680.00   25,680.00  เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั25,680.00   บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั25,680.00    ราคาต่ าสุด 24/05/2562 621048190
26 วัสดุ ยา 5,600.00    5,600.00    เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 5,600.00     บ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 5,600.00      ราคาต่ าสุด 24/05/2562 8080099143
27 วัสดุ ยา 6,840.00    6,840.00    เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 6,840.00     บ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 6,840.00      ราคาต่ าสุด 24/05/2562 9110163120
28 วัสดุ ยา 28,000.00   28,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 28,000.00   บ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 28,000.00    ราคาต่ าสุด 24/05/2562 9110163412
29 วัสดุ ยา 11,400.00   11,400.00  เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 11,400.00   บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 11,400.00    ราคาต่ าสุด 24/05/2562 9050684
30 วัสดุ ยา 15,000.00   15,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.เมดิซีน ซัพพลาย จ ากดั 15,000.00   บ.เมดิซีน ซัพพลาย จ ากดั 15,000.00    ราคาต่ าสุด 24/05/2562 82822
31 วัสดุ ยา 11,700.00   11,700.00  เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 11,700.00   บ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 11,700.00    ราคาต่ าสุด 24/05/2562 9110163967
32 วัสดุ ยา 64,356.00   64,356.00  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 64,356.00   องค์การเภสัชกรรม 64,356.00    ราคาต่ าสุด 24/05/2562 3010013586
33 วัสดุ ยา 1,200.00    1,200.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,200.00     องค์การเภสัชกรรม 1,200.00      ราคาต่ าสุด 24/05/2562 3010013587
34 วัสดุ ยา 38,462.00   38,462.00  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 38,462.00   องค์การเภสัชกรรม 38,462.00    ราคาต่ าสุด 24/05/2562 3010013733
35 วัสดุ ยา 35,000.00   35,000.00  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 35,000.00   องค์การเภสัชกรรม 35,000.00    ราคาต่ าสุด 24/05/2562 3010013681
36 วัสดุ ยา 24,518.72   24,518.72  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 24,518.72   องค์การเภสัชกรรม 24,518.72    ราคาต่ าสุด 24/05/2562 3010013588
37 วัสดุ ยา 3,670.00    3,670.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 3,670.00     หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 3,670.00      ราคาต่ าสุด 31/05/2562 6217327
38 วัสดุ ยา 3,300.00    3,300.00    เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 3,300.00     หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี3,300.00      ราคาต่ าสุด 31/05/2562 625219
39 วัสดุ ยา 1,500.00    1,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 1,500.00     บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 1,500.00      ราคาต่ าสุด 31/05/2562 921117143
40 วัสดุ ยา 8,100.00    8,100.00    เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 8,100.00     บ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 8,100.00      ราคาต่ าสุด 31/05/2562 9110165402
41 วัสดุ ยา 5,150.00    5,150.00    เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั5,150.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั5,150.00      ราคาต่ าสุด 31/05/2562 62016721
42 วัสดุ ยา 55,800.00   55,800.00  เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั55,800.00   บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั55,800.00    ราคาต่ าสุด 31/05/2562 621049900
43 วัสดุ ยา 8,415.00    8,415.00    เฉพาะเจาะจง บ.โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั8,415.00     บ.โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั8,415.00      ราคาต่ าสุด 31/05/2562 07909
44 วัสดุ ยา 22,500.00   22,500.00  เฉพาะเจาะจง บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 22,500.00   บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 22,500.00    ราคาต่ าสุด 31/05/2562 62236498
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45 วัสดุ ยา 22,560.00   22,560.00  เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 22,560.00   หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี22,560.00    ราคาต่ าสุด 31/05/2562 625210
46 วัสดุ ยา 46,750.00   46,750.00  เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 46,750.00   บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 46,750.00    ราคาต่ าสุด 31/05/2562 00047760
47 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 75,840.00   75,840.00  เฉพาะเจาะจง หจก.สยามอนิดัสเตรียลโปรดักส์ 75,840.00   หจก.สยามอนิดัสเตรียลโปรดักส์75,840.00    ราคาต่ าสุด 01/05/2562
48 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 5,472.00    5,472.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากดั5,472.00     บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากดั5,472.00      ราคาต่ าสุด 14/05/2562 32008948
49 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 31,800.00   31,800.00  เฉพาะเจาะจง บ.เอ เพคซ์ 2007 จ ากดั 31,800.00   บ.เอ เพคซ์ 2007 จ ากดั 31,800.00    ราคาต่ าสุด 14/05/2562 6204009
50 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 11,556.00   11,556.00  เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 11,556.00   บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 11,556.00    ราคาต่ าสุด 14/05/2562 620405406
51 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 5,399.99    5,399.99    เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,399.99     บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,399.99      ราคาต่ าสุด 14/05/2562 1163610525
52 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 7,200.00    7,200.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ ที ที มาร์เกต๊ต้ิง จ ากดั 7,200.00     บ.เอน็ ที ที มาร์เกต๊ต้ิง จ ากดั 7,200.00      ราคาต่ าสุด 14/05/2562 062001653
53 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 53,400.00   53,400.00  เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 53,400.00   บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 53,400.00    ราคาต่ าสุด 14/05/2562 0401278
54 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 3,000.00    3,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากดั 3,000.00     บ.เมดิทอป จ ากดั 3,000.00      ราคาต่ าสุด 24/05/2562 1371181
55 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 14,000.00   14,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 14,000.00   บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 14,000.00    ราคาต่ าสุด 24/05/2562 3310203247
56 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 3,000.00    3,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากดั 3,000.00     บ.เมดิทอป จ ากดั 3,000.00      ราคาต่ าสุด 24/05/2562 1371486
57 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 5,600.00    5,600.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล ซัพพลาย 5,600.00     หจก.ย.ูเอม็.แอล ซัพพลาย 5,600.00      ราคาต่ าสุด 27/05/2562 62/0638
58 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 3,200.00    3,200.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล ซัพพลาย 3,200.00     หจก.ย.ูเอม็.แอล ซัพพลาย 3,200.00      ราคาต่ าสุด 27/05/2562 62/0674
59 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 4,450.00    4,450.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 4,450.00     บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 4,450.00      ราคาต่ าสุด 27/05/2562 3310203486
60 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 9,309.00    9,309.00    เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 9,309.00     บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 9,309.00      ราคาต่ าสุด 27/05/2562 1163723712
61 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 30,400.00   30,400.00  เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 30,400.00   บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั30,400.00    ราคาต่ าสุด 13/05/2562 62040644
62 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 7,350.00    7,350.00    เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 7,350.00     บ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั7,350.00      ราคาต่ าสุด 13/05/2562 6204-1166
63 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 46,600.00   46,600.00  เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย46,600.00   ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย46,600.00    ราคาต่ าสุด 13/05/2562 620578/00067
64 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 93,304.00   93,304.00  เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั93,304.00   บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั93,304.00    ราคาต่ าสุด 13/05/2562 5329240565
65 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 230.00       230.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย230.00       ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย230.00        ราคาต่ าสุด 13/05/2562 620583/00058
66 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 32,671.00   32,671.00  เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 32,671.00   บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั32,671.00    ราคาต่ าสุด 13/05/2562 62050744



ล ำดบั รำคำ วงเงินทีจ่ะ วิธีซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ รำคำ รำคำทีต่กลง เหตผุลที่ วันที่ เลขทีใ่บสง่ของ
กลำง ซ้ือหรือจำ้ง หรือจำ้ง ทีเ่สนอ ซ้ือหรือจำ้ง คัดเลอืก ตรวจรับ  

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัชือ้จดัจำ้งรอบเดอืน  พฤษภำคม  2562
โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จงัหวัดอุดรธำนี

วันที ่31 เดอืน พฤษภำคม  พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ดัชือ้หรือจดัจำ้ง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

แบบ สขร.1 

67 วัสดุ วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 3,200.00    3,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กิง่แกว้ แซ่โค้ว 3,200.00     น.ส.กิง่แกว้ แซ่โค้ว 3,200.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
68 วัสดุ วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 3,200.00    3,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กิง่แกว้ แซ่โค้ว 3,200.00     น.ส.กิง่แกว้ แซ่โค้ว 3,200.00      ราคาต่ าสุด 06/05/2562  
69 วัสดุ วัสดุส านกังาน 9,460.00    9,460.00    เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 9,460.00     ร้านศรีเจริญ 9,460.00      ราคาต่ าสุด 02/05/2562 23/62
70 วัสดุ วัสดุส านกังาน 9,000.00    9,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 9,000.00     ร้านศรีเจริญ 9,000.00      ราคาต่ าสุด 02/05/2562 25/62
71 วัสดุ วัสดุส านกังาน 27,940.00   27,940.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 27,940.00   ร้านศรีเจริญ 27,940.00    ราคาต่ าสุด 02/05/2562 22/62
72 วัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,448.00   11,448.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เอ พี อเิลคทริคหนองวัวซอ 11,448.00   หจก.เอ พี อเิลคทริคหนองวัวซอ11,448.00    ราคาต่ าสุด 10/05/2562 06/37
73 วัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 73,190.00   73,190.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ยู ดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย73,190.00   หจก.ยู ดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย73,190.00    ราคาต่ าสุด 02/05/2562 1902002
74 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 82,200.00 82,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง 82,200.00 หจก.เอส จี เทรดด้ิง 82,200.00 ราคาต่ าสุด 03/05/2562 042/068
75 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง 45,000.00 หจก.เอส จี เทรดด้ิง 45,000.00 ราคาต่ าสุด 17/05/2562 043/074
76 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 47,500.00 47,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง 47,500.00 หจก.เอส จี เทรดด้ิง 47,500.00 ราคาต่ าสุด 17/05/2562 043/087
77 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 28,800.00 ร้านศรีเจริญ 28,800.00 ราคาต่ าสุด 20/05/2562 32/62
78 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 8,200.00 ร้านศรีเจริญ 8,200.00 ราคาต่ าสุด 20/05/2562 36/62
79 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 11,590.00 11,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 11,590.00 ร้านศรีเจริญ 11,590.00 ราคาต่ าสุด 20/05/2562 35/62
80 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 20,700.00 20,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 20,700.00 ร้านศรีเจริญ 20,700.00 ราคาต่ าสุด 20/05/2562 26/62
81 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 36,860.00 36,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 36,860.00 ร้านศรีเจริญ 36,860.00 ราคาต่ าสุด 20/05/2562 24/62
82 วัสดุ วัสดุบริโภค 12,036.00   12,036.00  เฉพาะเจาะจง นายสมบติั  ผาเนาว์ 12,036.00   นายสมบติั  ผาเนาว์ 12,036.00    ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
83 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,650.00    4,650.00    เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,650.00     นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,650.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
84 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,095.00    4,095.00    เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,095.00     นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,095.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
85 วัสดุ วัสดุบริโภค 9,500.00    9,500.00    เฉพาะเจาะจง นายสมบติั  ผาเนาว์ 9,500.00     นายสมบติั  ผาเนาว์ 9,500.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
86 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,580.00    4,580.00    เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,580.00     นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,580.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
87 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,542.00    4,542.00    เฉพาะเจาะจง นางสุธาศิน ีสลับแกว้ 4,542.00     นางสุธาศิน ีสลับแกว้ 4,542.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
88 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,310.00    4,310.00    เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,310.00     นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,310.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
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89 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,085.00    4,085.00    เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,085.00     นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,085.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
90 วัสดุ วัสดุบริโภค 2,200.00    2,200.00    เฉพาะเจาะจง นายสมบติั  ผาเนาว์ 2,200.00     นายสมบติั  ผาเนาว์ 2,200.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
91 วัสดุ วัสดุบริโภค 2,200.00    2,200.00    เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 2,200.00     นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 2,200.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
92 วัสดุ วัสดุบริโภค 660.00       660.00      เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 660.00       นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 660.00        ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
93 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,970.00    4,970.00    เฉพาะเจาะจง นางแหล้ ทองล้วน 4,970.00     นางแหล้ ทองล้วน 4,970.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
94 วัสดุ วัสดุบริโภค 3,370.00    3,370.00    เฉพาะเจาะจง นางสุธาศิน ีสลับแกว้ 3,370.00     นางสุธาศิน ีสลับแกว้ 3,370.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
95 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,585.00    4,585.00    เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,585.00     นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,585.00      ราคาต่ าสุด 02/05/2562  
96 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,346.00    4,346.00    เฉพาะเจาะจง นางสุธาศิน ีสลับแกว้ 4,346.00     นางสุธาศิน ีสลับแกว้ 4,346.00      ราคาต่ าสุด 07/05/2562  
97 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,395.00    4,395.00    เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,395.00     นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,395.00      ราคาต่ าสุด 14/05/2562  
98 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,367.50    4,367.50    เฉพาะเจาะจง นางสุธาศิน ีสลับแกว้ 4,367.50     นางสุธาศิน ีสลับแกว้ 4,367.50      ราคาต่ าสุด 14/05/2562  
99 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,435.00    4,435.00    เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,435.00     นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,435.00      ราคาต่ าสุด 20/05/2562  
100 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,812.50    4,812.50    เฉพาะเจาะจง นางสุธาศิน ีสลับแกว้ 4,812.50     นางสุธาศิน ีสลับแกว้ 4,812.50      ราคาต่ าสุด 22/05/2562  
101 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,030.00    4,030.00    เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,030.00     นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,030.00      ราคาต่ าสุด 22/05/2562  
102 วัสดุ วัสดุบริโภค 2,700.00    2,700.00    เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 2,700.00     นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 2,700.00      ราคาต่ าสุด 24/05/2562  
103 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,780.00    4,780.00    เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,780.00     นางนงเยาว์  เที่ยงจิตว์ 4,780.00      ราคาต่ าสุด 27/05/2562  
104 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,995.00    4,995.00    เฉพาะเจาะจง นางสุธาศิน ีสลับแกว้ 4,995.00     นางสุธาศิน ีสลับแกว้ 4,995.00      ราคาต่ าสุด 30/05/2562  
105 วัสดุ วัสดุอืน่ 10,000.00   10,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  แซ่ตัน 10,000.00   นายสุนทร  แซ่ตัน 10,000.00    ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
106 วัสดุ วัสดุอืน่ 9,500.00    9,500.00    เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  แซ่ตัน 9,500.00     นายสุนทร  แซ่ตัน 9,500.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
107 วัสดุ วัสดุอืน่ 7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นายวัชระ  ตะไชยา 7,500.00     นายวัชระ  ตะไชยา 7,500.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
108 วัสดุ วัสดุอืน่ 172,408.00 ####### เฉพาะเจาะจง นายปญัญา  โสรมรรค 172,408.00 นายปญัญา  โสรมรรค 172,408.00  ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
109 วัสดุ วัสดุอืน่ 10,750.00   10,750.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เอ พี อเิลคทริค หนองวัวซอ 10,750.00   หจก.เอ พี อเิลคทริค หนองวัวซอ10,750.00    ราคาต่ าสุด 21/05/2562  
110 วัสดุ ครุภณัฑ์ 23,600.00   23,600.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยา 23,600.00   ร้านสุริยา 23,600.00    ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
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111 วัสดุ ครุภณัฑ์ 12,200.00   12,200.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยา 12,200.00   ร้านสุริยา 12,200.00    ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
112 วัสดุ ครุภณัฑ์ 9,800.00    9,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยา 9,800.00     ร้านสุริยา 9,800.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
113 วัสดุ ครุภณัฑ์ 8,050.00    8,050.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยา 8,050.00     ร้านสุริยา 8,050.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
114 วัสดุ ครุภณัฑ์ 4,800.00    4,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยา 4,800.00     ร้านสุริยา 4,800.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
115 วัสดุ ครุภณัฑ์ 3,800.00    3,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยา 3,800.00     ร้านสุริยา 3,800.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
116 วัสดุ ครุภณัฑ์ 400,000.00 ####### เฉพาะเจาะจง หา้ง บี.เอน็ 400,000.00 หา้ง บี.เอน็ 400,000.00  ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
117 วัสดุ ครุภณัฑ์ 480,000.00 ####### เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ วาย โกมล จ ากดั 480,000.00 บ.เอน็ วาย โกมล จ ากดั 480,000.00  ราคาต่ าสุด 01/05/2562  
118 วัสดุ วัสดุเภสัช 60,000.00   60,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จี เทรดด้ิง 60,000.00   หจก.เอส จี เทรดด้ิง 60,000.00    ราคาต่ าสุด 08/05/2562 038/098
119 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 850.00       850.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 850.00       บ.เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 850.00        ราคาต่ าสุด 01/05/2562 1810-002098
120 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 2,880.00    2,880.00    เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท์-เมท จ ากดั 2,880.00     บ.เด็นท์-เมท จ ากดั 2,880.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562 0045684
121 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 11,000.00   11,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.ชูมติร 1967 จ ากดั 11,000.00   บ.ชูมติร 1967 จ ากดั 11,000.00    ราคาต่ าสุด 01/05/2562 6105-1210
122 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 800.00       800.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 800.00       บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั800.00        ราคาต่ าสุด 01/05/2562 1805103258
123 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 8,630.00    8,630.00    เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 8,630.00     บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั8,630.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562 1805103255
124 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 9,900.00    9,900.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี ทันตเวช(1988)จ ากดั 9,900.00     บ.เอส.ดี ทันตเวช(1988)จ ากดั9,900.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562 1901-0461
125 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 8,640.00    8,640.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี ทันตเวช(1988)จ ากดั 8,640.00     บ.เอส.ดี ทันตเวช(1988)จ ากดั8,640.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562 1901-0373
126 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 1,600.00    1,600.00    เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 1,600.00     บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั1,600.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562 09161
127 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 2,460.00    2,460.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี ทันตเวช(1988)จ ากดั 2,460.00     บ.เอส.ดี ทันตเวช(1988)จ ากดั2,460.00      ราคาต่ าสุด 01/05/2562 1805-1756
128 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 9,608.60    9,608.60    เฉพาะเจาะจง บ.ที เด็นทัลแลบ จ ากดั 9,608.60     บ.ที เด็นทัลแลบ จ ากดั 9,608.60      ราคาต่ าสุด 01/05/2562 61/10-100
129 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 13,268.00   13,268.00  เฉพาะเจาะจง บ.ที เด็นทัลแลบ จ ากดั 13,268.00   บ.ที เด็นทัลแลบ จ ากดั 13,268.00    ราคาต่ าสุด 01/05/2562 61-09-127
130 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 16,761.55   16,761.55  เฉพาะเจาะจง บ.ที เด็นทัลแลบ จ ากดั 16,761.55   บ.ที เด็นทัลแลบ จ ากดั 16,761.55    ราคาต่ าสุด 01/05/2562 61/11-107
131 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 13,621.10   13,621.10  เฉพาะเจาะจง บ.ที เด็นทัลแลบ จ ากดั 13,621.10   บ.ที เด็นทัลแลบ จ ากดั 13,621.10    ราคาต่ าสุด 01/05/2562 61/08-115
132 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 16,108.85   16,108.85  เฉพาะเจาะจง บ.ที เด็นทัลแลบ จ ากดั 16,108.85   บ.ที เด็นทัลแลบ จ ากดั 16,108.85    ราคาต่ าสุด 01/05/2562 62-01-111
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133 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 14,284.50   14,284.50  เฉพาะเจาะจง บ.ที เด็นทัลแลบ จ ากดั 14,284.50   บ.ที เด็นทัลแลบ จ ากดั 14,284.50    ราคาต่ าสุด 01/05/2562 61-12-094
134 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 11,556.00   11,556.00  เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั11,556.00   บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั11,556.00    ราคาต่ าสุด 07/05/2562 5328848
135 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 7,200.00    7,200.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ออลเดทนต์า 7,200.00     หจก.ออลเดทนต์า 7,200.00      ราคาต่ าสุด 15/05/2562 19020009
136 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 28,160.00   28,160.00  เฉพาะเจาะจง บ.ชูมติร 1967 จ ากดั 28,160.00   บ.ชูมติร 1967 จ ากดั 28,160.00    ราคาต่ าสุด 15/05/2562 6203-0186
137 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 4,200.00    4,200.00    เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 4,200.00     บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 4,200.00      ราคาต่ าสุด 15/05/2562 620303237
138 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 3,150.00    3,150.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์ เด็นทั่ล อนิคอปร์เรชัน่ จ ากดั3,150.00     บ.ไดรว์ เด็นทั่ล อนิคอปร์เรชัน่ จ ากดั3,150.00      ราคาต่ าสุด 15/05/2562 109506
139 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 11,155.00   11,155.00  เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 11,155.00   บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั11,155.00    ราคาต่ าสุด 21/05/2562 1903101705


