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1 วัสดุ ยา 11,700.00  11,700.00  เฉพาะเจาะจงบ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 11,700.00   บ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 11,700.00   ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 9110155231
2 วัสดุ ยา 4,410.00    4,410.00    เฉพาะเจาะจงบ.อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 4,410.00     บ.อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 4,410.00     ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 19-13046
3 วัสดุ ยา 2,640.00    2,640.00    เฉพาะเจาะจงบ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 2,640.00     บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 2,640.00     ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 62010470
4 วัสดุ ยา 4,500.00    4,500.00    เฉพาะเจาะจงบ.แกว้มงักรเภสัช จ ากดั 4,500.00     บ.แกว้มงักรเภสัช จ ากดั 4,500.00     ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 62030672
5 วัสดุ ยา 7,000.00    7,000.00    เฉพาะเจาะจงหจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 7,000.00     หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 7,000.00     ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 619260
6 วัสดุ ยา 19,000.00  19,000.00  เฉพาะเจาะจงบ.บรูพาโอสถ จ ากดั 19,000.00   บ.บรูพาโอสถ จ ากดั 19,000.00   ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 6200691
7 วัสดุ ยา 99,843.84  99,843.84  เฉพาะเจาะจงบ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 99,843.84   บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 99,843.84   ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 1163483827
8 วัสดุ ยา 1,284.00    1,284.00    เฉพาะเจาะจงบ.บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ ากดั 1,284.00     บ.บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ ากดั 1,284.00     ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 1062007058
9 วัสดุ ยา 3,259.80    3,259.80    เฉพาะเจาะจงบ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 3,259.80     บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 3,259.80     ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 62155289
10 วัสดุ ยา 13,475.00  13,475.00  เฉพาะเจาะจงบ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 13,475.00   บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 13,475.00   ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 62010506
11 วัสดุ ยา 2,200.00    2,200.00    เฉพาะเจาะจงบ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 2,200.00     บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 2,200.00     ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 08226
12 วัสดุ ยา 6,600.00    6,600.00    เฉพาะเจาะจงบ.ฟาร์มา่ไลน ์จ ากดั 6,600.00     บ.ฟาร์มา่ไลน ์จ ากดั 6,600.00     ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 06459
13 วัสดุ ยา 5,000.00    5,000.00    เฉพาะเจาะจงบ.เอเชีย่น ฟาร์มาซูติคัล จ ากดั 5,000.00     บ.เอเชีย่น ฟาร์มาซูติคัล จ ากดั 5,000.00     ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 216775
14 วัสดุ ยา 4,000.00    4,000.00    เฉพาะเจาะจงบ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 4,000.00     บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 4,000.00     ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 921110338
15 วัสดุ ยา 57,800.00  57,800.00  เฉพาะเจาะจงบ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 57,800.00   บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 57,800.00   ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 921109770
16 วัสดุ ยา 642.00      642.00      เฉพาะเจาะจงบ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 642.00       บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 642.00       ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 62009901
17 วัสดุ ยา 963.00      963.00      เฉพาะเจาะจงบ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 963.00       บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 963.00       ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 62009909
18 วัสดุ ยา 3,956.00    3,956.00    เฉพาะเจาะจงบ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 3,956.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั3,956.00     ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 62009527
19 วัสดุ ยา 17,370.00  17,370.00  เฉพาะเจาะจงบ.แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 17,370.00   บ.แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 17,370.00   ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 0741/62
20 วัสดุ ยา 11,000.00  11,000.00  เฉพาะเจาะจงบ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 11,000.00   บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 11,000.00   ราคาต่ าที่สุด 05/04/2562 6204000084
21 วัสดุ ยา 2,850.00    2,850.00    เฉพาะเจาะจงบ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 2,850.00     บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 2,850.00     ราคาต่ าสุด 05/04/2562 6204000083
22 วัสดุ ยา 29,500.00  29,500.00  เฉพาะเจาะจงบ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 29,500.00   บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 29,500.00   ราคาต่ าสุด 05/04/2562 62007589
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23 วัสดุ ยา 5,500.00    5,500.00    เฉพาะเจาะจงบ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 5,500.00     บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 5,500.00     ราคาต่ าสุด 05/04/2562 9031236
24 วัสดุ ยา 45,796.00  45,796.00  เฉพาะเจาะจงบ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 45,796.00   บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 45,796.00   ราคาต่ าสุด 05/04/2562 5328971305
25 วัสดุ ยา 165,763.50 #######เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 165,763.50 องค์การเภสัชกรรม 165,763.50 ราคาต่ าสุด 05/04/2562 5114
26 วัสดุ ยา 3,300.00    3,300.00    เฉพาะเจาะจงบ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 3,300.00     บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 3,300.00     ราคาต่ าสุด 05/04/2562 6204/10067
27 วัสดุ ยา 8,500.00    8,500.00    เฉพาะเจาะจงบ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 8,500.00     บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 8,500.00     ราคาต่ าสุด 11/04/2562 62011741
28 วัสดุ ยา 8,600.00    8,600.00    เฉพาะเจาะจงบ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั8,600.00     บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั8,600.00     ราคาต่ าสุด 11/04/2562 621035464
29 วัสดุ ยา 16,200.00  16,200.00  เฉพาะเจาะจงบ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 16,200.00   บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 16,200.00   ราคาต่ าสุด 11/04/2562 1163514038
30 วัสดุ ยา 14,766.00  14,766.00  เฉพาะเจาะจงบ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ ากดั14,766.00   บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ ากดั14,766.00   ราคาต่ าสุด 11/04/2562 5447719048
31 วัสดุ ยา 3,240.00    3,240.00    เฉพาะเจาะจงบ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 3,240.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั3,240.00     ราคาต่ าสุด 11/04/2562 62011546
32 วัสดุ ยา 16,000.00  16,000.00  เฉพาะเจาะจงบ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 16,000.00   บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 16,000.00   ราคาต่ าสุด 11/04/2562 921111654
33 วัสดุ ยา 3,000.00    3,000.00    เฉพาะเจาะจงบ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 3,000.00     บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 3,000.00     ราคาต่ าสุด 11/04/2562 6204000821
34 วัสดุ ยา 1,860.00    1,860.00    เฉพาะเจาะจงบ.ฟีฮาแล็บ จ ากดั 1,860.00     บ.ฟีฮาแล็บ จ ากดั 1,860.00     ราคาต่ าสุด 11/04/2562 6204-0013
35 วัสดุ ยา 20,592.00  20,592.00  เฉพาะเจาะจงบ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 20,592.00   บ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 20,592.00   ราคาต่ าสุด 26/04/2562 9110157086
36 วัสดุ ยา 43,201.25  43,201.25  เฉพาะเจาะจงบ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 43,201.25   บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 43,201.25   ราคาต่ าสุด 26/04/2562 1163534521
37 วัสดุ ยา 103,400.00 #######เฉพาะเจาะจงบ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั103,400.00 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั103,400.00 ราคาต่ าสุด 26/04/2562 621037329
38 วัสดุ ยา 2,900.00    2,900.00    เฉพาะเจาะจงบ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 2,900.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั2,900.00     ราคาต่ าสุด 26/04/2562 62012155
39 วัสดุ ยา 4,000.00    4,000.00    เฉพาะเจาะจงบ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 4,000.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั4,000.00     ราคาต่ าสุด 26/04/2562 62011781
40 วัสดุ ยา 5,740.00    5,740.00    เฉพาะเจาะจงร้านอดุรอภยัภเูบศร 5,740.00     ร้านอดุรอภยัภเูบศร 5,740.00     ราคาต่ าสุด 26/04/2562 620400002
41 วัสดุ ยา 6,000.00    6,000.00    เฉพาะเจาะจงบ.โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั6,000.00     บ.โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั6,000.00     ราคาต่ าสุด 26/04/2562 05946
42 วัสดุ ยา 2,550.00    2,550.00    เฉพาะเจาะจงบ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 2,550.00     บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 2,550.00     ราคาต่ าสุด 26/04/2562 6204/11415
43 วัสดุ ยา 4,547.50    4,547.50    เฉพาะเจาะจงบ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 4,547.50     บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 4,547.50     ราคาต่ าสุด 26/04/2562 1190402735
44 วัสดุ ยา 11,700.00  11,700.00  เฉพาะเจาะจงบ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 11,700.00   บ.สหแพทย์เภสัช จ ากดั 11,700.00   ราคาต่ าสุด 26/04/2562 9110158808
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45 วัสดุ ยา 29,232.00  29,232.00  เฉพาะเจาะจงบ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั29,232.00   บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั29,232.00   ราคาต่ าสุด 26/04/2562 621039807
46 วัสดุ ยา 36,594.00  36,594.00  เฉพาะเจาะจงบ.บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ ากดั 36,594.00   บ.บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ ากดั 36,594.00   ราคาต่ าสุด 26/04/2562 62011513
47 วัสดุ ยา 42,033.60  42,033.60  เฉพาะเจาะจงบ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 42,033.60   บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั 42,033.60   ราคาต่ าสุด 26/04/2562 62145309
48 วัสดุ ยา 55,740.00  55,740.00  เฉพาะเจาะจงบ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 55,740.00   บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 55,740.00   ราคาต่ าสุด 26/04/2562 1163515089
49 วัสดุ ยา 7,800.00    7,800.00    เฉพาะเจาะจงบ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 7,800.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั7,800.00     ราคาต่ าสุด 26/04/2562 62011816
50 วัสดุ ยา 24,000.00  24,000.00  เฉพาะเจาะจงบ.พนาพัฒน ์เฮลท์แคร์ จ ากดั 24,000.00   บ.พนาพัฒน ์เฮลท์แคร์ จ ากดั 24,000.00   ราคาต่ าสุด 26/04/2562 620003072
51 วัสดุ ยา 9,000.00    9,000.00    เฉพาะเจาะจงบ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์(1969)จ ากดั9,000.00     บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์(1969)จ ากดั9,000.00     ราคาต่ าสุด 26/04/2562 064836
52 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 57,780.00  57,780.00  เฉพาะเจาะจงบ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 57,780.00   บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 57,780.00   ราคาต่ าสุด 05/04/2562 1163452562
53 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจงหจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 8,000.00     หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 8,000.00     ราคาต่ าสุด 05/04/2562 621883
54 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 5,475.19    5,475.19    เฉพาะเจาะจงบ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,475.19     บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 5,475.19     ราคาต่ าสุด 05/04/2562 1163497584
55 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 6,250.00    6,250.00    เฉพาะเจาะจงบ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 6,250.00     บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 6,250.00     ราคาต่ าสุด 05/04/2562 103190301433
56 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 11,175.00  11,175.00  เฉพาะเจาะจงบ.พี.พี.เอส ฮอทพิทอล ซัพพลาย จ ากดั11,175.00   บ.พี.พี.เอส ฮอทพิทอล ซัพพลาย จ ากดั11,175.00   ราคาต่ าสุด 05/04/2562 6202979
57 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 4,280.00    4,280.00    เฉพาะเจาะจงเอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 4,280.00     เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 4,280.00     ราคาต่ าสุด 05/04/2562 62109
58 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 1,712.00    1,712.00    เฉพาะเจาะจงบ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 1,712.00     บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 1,712.00     ราคาต่ าสุด 11/04/2562 620400339
59 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 3,210.00    3,210.00    เฉพาะเจาะจงบ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 3,210.00     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 3,210.00     ราคาต่ าสุด 11/04/2562 5328989378
60 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 19,773.60  19,773.60  เฉพาะเจาะจงบ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 19,773.60   บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 19,773.60   ราคาต่ าสุด 11/04/2562 5328976741
61 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 6,420.00    6,420.00    เฉพาะเจาะจงบ.แจ๊กเจียอตุสาหกรรม(ไทย)จ ากดั 6,420.00     บ.แจ๊กเจียอตุสาหกรรม(ไทย)จ ากดั 6,420.00     ราคาต่ าสุด 11/04/2562 219005051
62 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 5,460.00    5,460.00    เฉพาะเจาะจงบ.ไทยกอ๊ส จ ากดั 5,460.00     บ.ไทยกอ๊ส จ ากดั 5,460.00     ราคาต่ าสุด 11/04/2562 6212398
63 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 20,865.00  20,865.00  เฉพาะเจาะจงบ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 20,865.00   บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 20,865.00   ราคาต่ าสุด 24/04/2562 620403813
64 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 7,600.00    7,600.00    เฉพาะเจาะจงบ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 7,600.00     บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 7,600.00     ราคาต่ าสุด 24/04/2562 620402235
65 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 7,000.00    7,000.00    เฉพาะเจาะจงหจก.ย.ูเอม็.แอล ซัพพลาย 7,000.00     หจก.ย.ูเอม็.แอล ซัพพลาย 7,000.00     ราคาต่ าสุด 25/04/2562 62/0528
66 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 6,588.00    6,588.00    เฉพาะเจาะจงบ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 6,588.00     บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 6,588.00     ราคาต่ าสุด 26/04/2562 620402162
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67 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 4,322.80    4,322.80    เฉพาะเจาะจงบ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 4,322.80     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 4,322.80     ราคาต่ าสุด 26/04/2562 5329002601
68 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 2,500.00    2,500.00    เฉพาะเจาะจงบ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 2,500.00     บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 2,500.00     ราคาต่ าสุด 29/04/2562 203224
69 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,420.00    6,420.00    เฉพาะเจาะจงบ.ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากดั6,420.00     บ.ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากดั6,420.00     ราคาต่ าสุด 02/04/562 6204005
70 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 47,560.00  47,560.00  เฉพาะเจาะจงศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย47,560.00   ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย47,560.00   ราคาต่ าสุด 17/04/2562 620564/47560
71 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 28,934.00  28,934.00  เฉพาะเจาะจงบ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 28,934.00   บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 28,934.00   ราคาต่ าสุด 17/04/2562 62030994
72 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 15,944.00  15,944.00  เฉพาะเจาะจงบ.ไทยไดแอก๊นอสติก จ ากดั 15,944.00   บ.ไทยไดแอก๊นอสติก จ ากดั 15,944.00   ราคาต่ าสุด 17/04/2562 6203-044
73 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 230.00      230.00      เฉพาะเจาะจงศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย230.00       ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย230.00       ราคาต่ าสุด 17/04/2562 620566/00047
74 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 64,924.00  64,924.00  เฉพาะเจาะจงบ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 64,924.00   บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 64,924.00   ราคาต่ าสุด 17/04/2562 62030992
75 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 42,320.00  42,320.00  เฉพาะเจาะจงบ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 42,320.00   บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 42,320.00   ราคาต่ าสุด 17/04/2562 62031011
76 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 33,485.00  33,485.00  เฉพาะเจาะจงบ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 33,485.00   บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 33,485.00   ราคาต่ าสุด 17/04/2562 62040496
77 วัสดุ วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน40,000.00  40,000.00  เฉพาะเจาะจงหจก.บญุศิริ ปโิตรเลียม 40,000.00   หจก.บญุศิริ ปโิตรเลียม 40,000.00   ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
78 วัสดุ วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน3,200.00    3,200.00    เฉพาะเจาะจงน.ส.กิง่แกว้ แซ่โคว้ 3,200.00     น.ส.กิง่แกว้ แซ่โคว้ 3,200.00     ราคาต่ าสุด 02/04/2562  
79 วัสดุ วัสดุอืน่ 31,618.50  31,618.50  เฉพาะเจาะจงหจก.เคมล้ิงค์ ซัพพลาย 31,618.50   หจก.เคมล้ิงค์ ซัพพลาย 31,618.50   ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
80 วัสดุ วัสดุส านกังาน 2,900.00    2,900.00    เฉพาะเจาะจงหจก.เอ.พี.อเิลคทริค หนองวัวซอ 2,900.00     หจก.เอ.พี.อเิลคทริค หนองวัวซอ 2,900.00     ราคาต่ าสุด 02/04/2562

81 วัสดุ วัสดุส านกังาน 400.00      400.00      เฉพาะเจาะจงร้านกติติการพิมพ์ 400.00       ร้านกติติการพิมพ์ 400.00       ราคาต่ าสุด 02/04/2562 11/44

82 วัสดุ วัสดุส านกังาน 180.00      180.00      เฉพาะเจาะจงร้านเอ พีองิค์เจท 180.00       ร้านเอ พีองิค์เจท 180.00       ราคาต่ าสุด 02/04/2562 62/2-21

83 วัสดุ วัสดุส านกังาน 3,500.00    3,500.00    เฉพาะเจาะจงหจก.เอ.พี.อเิลคทริค หนองวัวซอ 3,500.00     หจก.เอ.พี.อเิลคทริค หนองวัวซอ 3,500.00     ราคาต่ าสุด 03/04/2562

84 วัสดุ วัสดุส านกังาน 29,700.00  29,700.00  เฉพาะเจาะจงร้านศริเจริญ 29,700.00   ร้านศริเจริญ 29,700.00   ราคาต่ าสุด 09/04/2562 21/62

85 วัสดุ วัสดุส านกังาน 12,180.00  12,180.00  เฉพาะเจาะจงร้านศริเจริญ 12,180.00   ร้านศริเจริญ 12,180.00   ราคาต่ าสุด 09/04/2562 17/62

86 วัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,000.00  12,000.00  เฉพาะเจาะจงหจก.เอ.พี.อเิลคทริค หนองวัวซอ 12,000.00   หจก.เอ.พี.อเิลคทริค หนองวัวซอ 12,000.00   ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
87 วัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,360.00    3,360.00    เฉพาะเจาะจงหจก.เอ.พี.อเิลคทริค หนองวัวซอ 3,360.00     หจก.เอ.พี.อเิลคทริค หนองวัวซอ 3,360.00     ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
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88 วัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,205.00    2,205.00    เฉพาะเจาะจงหจก.เอ.พี.อเิลคทริค หนองวัวซอ 2,205.00     หจก.เอ.พี.อเิลคทริค หนองวัวซอ 2,205.00     ราคาต่ าสุด 02/04/2562  
89 วัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,930.00    3,930.00    เฉพาะเจาะจงหจก.เอ.พี.อเิลคทริค หนองวัวซอ 3,930.00     หจก.เอ.พี.อเิลคทริค หนองวัวซอ 3,930.00     ราคาต่ าสุด 03/04/2562  
90 วัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 620.00      620.00      เฉพาะเจาะจงร้านสมบรูณ์โอสถ 620.00       ร้านสมบรูณ์โอสถ 620.00       ราคาต่ าสุด 02/04/2562  
91 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 10,460.00 10,460.00เฉพาะเจาะจงร้านศรีเจริญ 10,460.00 ร้านศรีเจริญ 10,460.00 ราคาต่ าสุด 09/04/2562 16/62
92 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 18,300.00 18,300.00เฉพาะเจาะจงร้านศรีเจริญ 18,300.00 ร้านศรีเจริญ 18,300.00 ราคาต่ าสุด 09/04/2562 18/62
93 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 46,020.00 46,020.00เฉพาะเจาะจงร้านศรีเจริญ 46,020.00 ร้านศรีเจริญ 46,020.00 ราคาต่ าสุด 09/04/2562 20/62
94 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 2,880.00 2,880.00เฉพาะเจาะจงร้านศรีเจริญ 2,880.00 ร้านศรีเจริญ 2,880.00 ราคาต่ าสุด 09/04/2562 19/62
95 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 49,440.00 49,440.00เฉพาะเจาะจงหจก.เอส จี เทรดด้ิง 49,440.00 หจก.เอส จี เทรดด้ิง 49,440.00 ราคาต่ าสุด 10/04/2562 042/068
96 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,629.00    4,629.00    เฉพาะเจาะจงนางแหล้  ทองล้วน 4,629.00     นางแหล้  ทองล้วน 4,629.00     ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
97 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,488.00    4,488.00    เฉพาะเจาะจงนางแหล้  ทองล้วน 4,488.00     นางแหล้  ทองล้วน 4,488.00     ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
98 วัสดุ วัสดุบริโภค 3,850.00    3,850.00    เฉพาะเจาะจงนายสมบติั ผาเนาว์ 3,850.00     นายสมบติั ผาเนาว์ 3,850.00     ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
99 วัสดุ วัสดุบริโภค 17,086.00  17,086.00  เฉพาะเจาะจงนายสมบติั ผาเนาว์ 17,086.00   นายสมบติั ผาเนาว์ 17,086.00   ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
100 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,605.00    4,605.00    เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,605.00     นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,605.00     ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
101 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,880.00    4,880.00    เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,880.00     นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,880.00     ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
102 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,020.00    4,020.00    เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,020.00     นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,020.00     ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
103 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,620.00    4,620.00    เฉพาะเจาะจงนางสุธาศิน ี สลับแกว้ 4,620.00     นางสุธาศิน ี สลับแกว้ 4,620.00     ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
104 วัสดุ วัสดุบริโภค 2,040.00    2,040.00    เฉพาะเจาะจงนางสุธาศิน ี สลับแกว้ 2,040.00     นางสุธาศิน ี สลับแกว้ 2,040.00     ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
105 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,285.00    4,285.00    เฉพาะเจาะจงนางสุธาศิน ี สลับแกว้ 4,285.00     นางสุธาศิน ี สลับแกว้ 4,285.00     ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
106 วัสดุ วัสดุบริโภค 990.00      990.00      เฉพาะเจาะจงร้านน้ าด่ืม มงคลทิพย์ 990.00       ร้านน้ าด่ืม มงคลทิพย์ 990.00       ราคาต่ าสุด 02/04/2562  
107 วัสดุ วัสดุบริโภค 2,400.00    2,400.00    เฉพาะเจาะจงร้านแมคคินลีย์น้ าด่ืม 2,400.00     ร้านแมคคินลีย์น้ าด่ืม 2,400.00     ราคาต่ าสุด 05/04/2562  
108 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,528.00    4,528.00    เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,528.00     นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 4,528.00     ราคาต่ าสุด 09/04/2562  
109 วัสดุ วัสดุบริโภค 1,345.00    1,345.00    เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 1,345.00     นางนงเยาว์  เที่ยงจิตร์ 1,345.00     ราคาต่ าสุด 17/04/2562  



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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัชือ้จดัจำ้งรอบเดอืน  เมษำยน  2562
โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จงัหวัดอุดรธำนี

วันที ่30 เดอืน เมษำยน พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ดัชือ้หรือจดัจำ้ง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

แบบ สขร.1 

110 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,565.00    4,565.00    เฉพาะเจาะจงนางสุธาศิน ี สลับแกว้ 4,565.00     นางสุธาศิน ี สลับแกว้ 4,565.00     ราคาต่ าสุด 17/04/2562  
111 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,440.00    4,440.00    เฉพาะเจาะจงนางสุธาศิน ี สลับแกว้ 4,440.00     นางสุธาศิน ี สลับแกว้ 4,440.00     ราคาต่ าสุด 22/04/2562  
112 วัสดุ วัสดุอืน่ 3,640.00    3,640.00    เฉพาะเจาะจงน.ส.นติยา  พูลเพิ่ม 3,640.00     น.ส.นติยา  พูลเพิ่ม 3,640.00     ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
113 วัสดุ วัสดุอืน่ 10,325.50  10,325.50  เฉพาะเจาะจงหจก.ดี ดี ธนา 10,325.50   หจก.ดี ดี ธนา 10,325.50   ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
114 วัสดุ วัสดุอืน่ 1,000.00    1,000.00    เฉพาะเจาะจงหจก.เอ พี อเิลคทริค 1,000.00     หจก.เอ พี อเิลคทริค 1,000.00     ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
115 วัสดุ วัสดุอืน่ 2,400.00    2,400.00    เฉพาะเจาะจงหจก.เอ พี อเิลคทริค 2,400.00     หจก.เอ พี อเิลคทริค 2,400.00     ราคาต่ าสุด 02/04/2562  
116 วัสดุ วัสดุอืน่ 1,400.00    1,400.00    เฉพาะเจาะจงหจก.เอ พี อเิลคทริค 1,400.00     หจก.เอ พี อเิลคทริค 1,400.00     ราคาต่ าสุด 03/04/2562  
117 วัสดุ ครุภณัฑ์ 459,000.00 #######เฉพาะเจาะจงหา้งนนิจา ซัพพลาย 459,000.00 หา้งนนิจา ซัพพลาย 459,000.00 ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
118 วัสดุ ครุภณัฑ์ 21,000.00  21,000.00  เฉพาะเจาะจงหจก.ดี ดี ธนา 21,000.00   หจก.ดี ดี ธนา 21,000.00   ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
119 วัสดุ ครุภณัฑ์ 29,532.00  29,532.00  เฉพาะเจาะจงหจก.เคมล้ิง ซัพพลาย 29,532.00   หจก.เคมล้ิง ซัพพลาย 29,532.00   ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
120 วัสดุ ครุภณัฑ์ 438,600.00 #######เฉพาะเจาะจงหจก.โปรไลน ์อนิสทรูเมนท์ 438,600.00 หจก.โปรไลน ์อนิสทรูเมนท์ 438,600.00 ราคาต่ าสุด 01/04/2562  
121 วัสดุ ครุภณัฑ์ 432,000.00 #######เฉพาะเจาะจงหจก.ยู เอม็ แอล ซัพพลาย 432,000.00 หจก.ยู เอม็ แอล ซัพพลาย 432,000.00 ราคาต่ าสุด 02/04/2562  
122 วัสดุ ครุภณัฑ์ 42,000.00  42,000.00  เฉพาะเจาะจงหจก.ยู ดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย42,000.00   หจก.ยู ดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย42,000.00   ราคาต่ าสุด 02/04/2562  
123 วัสดุ ครุภณัฑ์ 459,500.00 #######เฉพาะเจาะจงบ.สยามเดนท์ จ ากดั 459,500.00 บ.สยามเดนท์ จ ากดั 459,500.00 ราคาต่ าสุด 02/04/2562  


