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

1 วัสดุ ยา 14,750.00     14,750.00     เฉพาะเจาะจงบ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 14,750.00      บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 14,750.00      ราคาต่ าที่สุด 07/06/2562 1163763897

2 วัสดุ ยา 42,000.00     42,000.00     เฉพาะเจาะจงบ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 42,000.00      บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 42,000.00      ราคาต่ าที่สุด 07/06/2562 1163763710

3 วัสดุ ยา 5,250.00       5,250.00      เฉพาะเจาะจงบ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากดั 5,250.00        บ.ที.โอ.เคมิคอลส์(1979)จ ากดั 5,250.00       ราคาต่ าที่สุด 07/06/2562 6205/12347

4 วัสดุ ยา 3,600.00       3,600.00      เฉพาะเจาะจงบ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 3,600.00        บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 3,600.00       ราคาต่ าที่สุด 07/06/2562 420833

5 วัสดุ ยา 7,950.00       7,950.00      เฉพาะเจาะจงบ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 7,950.00        บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 7,950.00       ราคาต่ าที่สุด 07/06/2562 420833

6 วัสดุ ยา 3,800.00       3,800.00      เฉพาะเจาะจงบ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั 3,800.00        บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั 3,800.00       ราคาต่ าที่สุด 07/06/2562 620504525

7 วัสดุ ยา 2,716.50       2,716.50      เฉพาะเจาะจงบ.ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 2,716.50        บ.ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 2,716.50       ราคาต่ าที่สุด 07/06/2562 62239402

8 วัสดุ ยา 5,550.00       5,550.00      เฉพาะเจาะจงบ.เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 5,550.00        บ.เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 5,550.00       ราคาต่ าที่สุด 07/06/2562 1910243

9 วัสดุ ยา 7,250.00       7,250.00      เฉพาะเจาะจงบ.เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 7,250.00        บ.เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 7,250.00       ราคาต่ าที่สุด 07/06/2562 1910242

10 วัสดุ ยา 3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจงบ.อนิแพคฟาร์มา จ ากดั 3,000.00        บ.อนิแพคฟาร์มา จ ากดั 3,000.00       ราคาต่ าที่สุด 07/06/2562 62031738

11 วัสดุ ยา 11,000.00     11,000.00     เฉพาะเจาะจงบ.ฟาร์ม่าไลน์ จ ากดั 11,000.00      บ.ฟาร์ม่าไลน์ จ ากดั 11,000.00      ราคาต่ าที่สุด 07/06/2562 10677

12 วัสดุ ยา 6,259.50       6,259.50      เฉพาะเจาะจงบ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 6,259.50        บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 6,259.50       ราคาต่ าที่สุด 07/06/2562 5447757496

13 วัสดุ ยา 23,000.00     23,000.00     เฉพาะเจาะจงบ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 23,000.00      บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 23,000.00      ราคาต่ าที่สุด 07/06/2562 621053998

14 วัสดุ ยา 34,865.90     34,865.90     เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 34,865.90      องค์การเภสัชกรรม 34,865.90      ราคาต่ าที่สุด 07/06/2562 3010013936

15 วัสดุ ยา 6,150.00       6,150.00      เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 6,150.00        องค์การเภสัชกรรม 6,150.00       ราคาต่ าที่สุด 07/06/2562 3010013923

16 วัสดุ ยา 2,096.00       2,096.00      เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 2,096.00        องค์การเภสัชกรรม 2,096.00       ราคาต่ าที่สุด 07/06/2562 3010013673

17 วัสดุ ยา 23,760.00     23,760.00     เฉพาะเจาะจงบ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 23,760.00      บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 23,760.00      ราคาต่ าที่สุด 21/06/2562 1163817028

18 วัสดุ ยา 5,160.00       5,160.00      เฉพาะเจาะจงบ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 5,160.00        บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 5,160.00       ราคาต่ าที่สุด 21/06/2562 621056384

19 วัสดุ ยา 4,108.80       4,108.80      เฉพาะเจาะจงบ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 4,108.80        บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 4,108.80       ราคาต่ าที่สุด 21/06/2562 1163807897

20 วัสดุ ยา 4,815.00       4,815.00      เฉพาะเจาะจงบ.โอ ที ซี ซัพพลาย จ ากดั 4,815.00        บ.โอ ที ซี ซัพพลาย จ ากดั 4,815.00       ราคาต่ าที่สุด 21/06/2562 190601

21 วัสดุ ยา 4,050.00       4,050.00      เฉพาะเจาะจงบ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 4,050.00        บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 4,050.00       ราคาต่ าสุด 21/06/2562 921119633

22 วัสดุ ยา 2,820.00       2,820.00      เฉพาะเจาะจงบ.แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 2,820.00        บ.แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 2,820.00       ราคาต่ าสุด 21/06/2562 06-0676-62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัชือ้จดัจำ้งรอบเดอืน  มถุินำยน  2562
โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จงัหวัดอุดรธำนี

วันที ่30 เดอืน มถุินำยน พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ดัชือ้หรือจดัจำ้ง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

แบบ สขร.1 



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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัชือ้จดัจำ้งรอบเดอืน  มถุินำยน  2562
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แบบ สขร.1 

23 วัสดุ ยา 115,500.00   115,500.00   เฉพาะเจาะจงบ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 115,500.00    บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั115,500.00    ราคาต่ าสุด 21/06/2562 621056920

24 วัสดุ ยา 32,960.00     32,960.00     เฉพาะเจาะจงหจก.ภญิโญฟาร์มาซี 32,960.00      หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 32,960.00      ราคาต่ าสุด 21/06/2562 6218818

25 วัสดุ ยา 7,200.00       7,200.00      เฉพาะเจาะจงบ.แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 7,200.00        บ.แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 7,200.00       ราคาต่ าสุด 21/06/2562 62060204

26 วัสดุ ยา 110,937.60   110,937.60   เฉพาะเจาะจงบ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 110,937.60    บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 110,937.60    ราคาต่ าสุด 21/06/2562 1163822827

27 วัสดุ ยา 2,463.14       2,463.14      เฉพาะเจาะจงบ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 2,463.14        บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 2,463.14       ราคาต่ าสุด 21/06/2562 1163846648

28 วัสดุ ยา 52,965.00     52,965.00     เฉพาะเจาะจงบ.101 เมดิแคร์ จ ากดั 52,965.00      บ.101 เมดิแคร์ จ ากดั 52,965.00      ราคาต่ าสุด 21/06/2562 8102508855

29 วัสดุ ยา 4,400.00       4,400.00      เฉพาะเจาะจงบ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 4,400.00        บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 4,400.00       ราคาต่ าสุด 21/06/2562 921119458

30 วัสดุ ยา 23,400.00     23,400.00     เฉพาะเจาะจงบ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 23,400.00      บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 23,400.00      ราคาต่ าสุด 28/06/2562 9110170313

31 วัสดุ ยา 23,400.00     23,400.00     เฉพาะเจาะจงบ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 23,400.00      บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 23,400.00      ราคาต่ าสุด 28/06/2562 9110170841

32 วัสดุ ยา 4,500.00       4,500.00      เฉพาะเจาะจงบ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์(1969)จ ากดั 4,500.00        บ.ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์(1969)จ ากดั 4,500.00       ราคาต่ าสุด 28/06/2562 067807

33 วัสดุ ยา 21,000.00     21,000.00     เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 21,000.00      องค์การเภสัชกรรม 21,000.00      ราคาต่ าสุด 28/06/2562 3010014729

34 วัสดุ ยา 3,850.00       3,850.00      เฉพาะเจาะจงองค์การเภสัชกรรม 3,850.00        องค์การเภสัชกรรม 3,850.00       ราคาต่ าสุด 28/06/2562 3010014619

35 วัสดุ วัสดุการแพทย์ทั่วไป 16,800.00  16,800.00  เฉพาะเจาะจงบ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 16,800.00   บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 16,800.00   ราคาต่ าสุด 21/06/2562 620601686
36 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 80,250.00     80,250.00     เฉพาะเจาะจงบ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 80,250.00      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 80,250.00      ราคาต่ าสุด 10/06/2562 5329386946

37 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 78,170.00     78,170.00     เฉพาะเจาะจงบ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 78,170.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 78,170.00      ราคาต่ าสุด 10/06/2562 62050846

38 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 67,014.00     67,014.00     เฉพาะเจาะจงบ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 67,014.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 67,014.00      ราคาต่ าสุด 10/06/2562 62050834

39 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 26,888.00     26,888.00     เฉพาะเจาะจงบ.ไทยไดแอก๊นอสติก จ ากดั 26,888.00      บ.ไทยไดแอก๊นอสติก จ ากดั 26,888.00      ราคาต่ าสุด 10/06/2562 6206-001

40 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 8,250.00       8,250.00      เฉพาะเจาะจงบ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 8,250.00        บ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 8,250.00       ราคาต่ าสุด 10/06/2562 6206-0077

41 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 7,500.00       7,500.00      เฉพาะเจาะจงบ.เอก็ซ์แล็บ จ ากดั 7,500.00        บ.เอก็ซ์แล็บ จ ากดั 7,500.00       ราคาต่ าสุด 10/06/2562 6206-051

42 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 230.00         230.00         เฉพาะเจาะจงศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 230.00          ศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 230.00          ราคาต่ าสุด 10/06/2562 620589/00003

43 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 49,780.00     49,780.00     เฉพาะเจาะจงศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 49,780.00      ศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย49,780.00      ราคาต่ าสุด 10/06/2562 620601/00069

44 วัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ 65,888.00     65,888.00     เฉพาะเจาะจงบ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 65,888.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 65,888.00      ราคาต่ าสุด 14/06/2562 62060278
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัชือ้จดัจำ้งรอบเดอืน  มถุินำยน  2562
โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จงัหวัดอุดรธำนี
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แบบ สขร.1 

45 วัสดุ วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน13,248.00     13,248.00     เฉพาะเจาะจงร้านศรีเจริญ 13,248.00      ร้านศรีเจริญ 13,248.00      ราคาต่ าสุด 05/06/2562  
46 วัสดุ วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน1,600.00       1,600.00      เฉพาะเจาะจงน.ส.กิง่แกว้ แซ่โค้ว 1,600.00        น.ส.กิง่แกว้ แซ่โค้ว 1,600.00       ราคาต่ าสุด 05/06/2562  
47 วัสดุ วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน3,200.00       3,200.00      เฉพาะเจาะจงน.ส.กิง่แกว้ แซ่โค้ว 3,200.00        น.ส.กิง่แกว้ แซ่โค้ว 3,200.00       ราคาต่ าสุด 12/06/2562  
48 วัสดุ วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน38,000.00     38,000.00     เฉพาะเจาะจงหจก.บญุศิริ ปโิตรเลียม 38,000.00      หจก.บญุศิริ ปโิตรเลียม 38,000.00      ราคาต่ าสุด 12/06/2562  
49 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 31,660.00 31,660.00เฉพาะเจาะจงร้านศรีเจริญ 31,660.00 ร้านศรีเจริญ 31,660.00 ราคาต่ าสุด 05/06/2562 27/62

50 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 48,600.00 48,600.00เฉพาะเจาะจงร้านศรีเจริญ 48,600.00 ร้านศรีเจริญ 48,600.00 ราคาต่ าสุด 05/06/2562 30/62

51 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 43,200.00 43,200.00เฉพาะเจาะจงร้านศรีเจริญ 43,200.00 ร้านศรีเจริญ 43,200.00 ราคาต่ าสุด 05/06/2562 31/62

52 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 14,400.00 14,400.00เฉพาะเจาะจงร้านศรีเจริญ 14,400.00 ร้านศรีเจริญ 14,400.00 ราคาต่ าสุด 05/06/2562 34/62

53 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 15,600.00 15,600.00เฉพาะเจาะจงร้านศรีเจริญ 15,600.00 ร้านศรีเจริญ 15,600.00 ราคาต่ าสุด 11/06/2562 11/06/2562

54 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 3,480.00 3,480.00เฉพาะเจาะจงร้านศรีเจริญ 3,480.00 ร้านศรีเจริญ 3,480.00 ราคาต่ าสุด 24/06/2562 37/62

55 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 45,000.00 45,000.00เฉพาะเจาะจงหจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 45,000.00 หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 45,000.00 ราคาต่ าสุด 24/06/2562 043/066

56 วัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว 45,000.00 45,000.00เฉพาะเจาะจงหจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 45,000.00 หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 45,000.00 ราคาต่ าสุด 24/06/2562 043/080

57 วัสดุ วัสดุบริโภค 3,450.00       3,450.00      เฉพาะเจาะจงร้านแมคคินลีย ์น้ าด่ืม 3,450.00        ร้านแมคคินลีย ์น้ าด่ืม 3,450.00       ราคาต่ าสุด 05/06/2562

58 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,985.00       4,985.00      เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว ์ เที่ยงจติว์ 4,985.00        นางนงเยาว ์ เที่ยงจติว์ 4,985.00       ราคาต่ าสุด 05/06/2562

59 วัสดุ วัสดุบริโภค 720.00         720.00         เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว ์ เที่ยงจติว์ 720.00          นางนงเยาว ์ เที่ยงจติว์ 720.00          ราคาต่ าสุด 05/06/2562

60 วัสดุ วัสดุบริโภค 22,618.00     22,618.00     เฉพาะเจาะจงนายสมบติั  ผาเนาว์ 22,618.00      นายสมบติั  ผาเนาว์ 22,618.00      ราคาต่ าสุด 06/06/2562

61 วัสดุ วัสดุบริโภค 3,450.00       3,450.00      เฉพาะเจาะจงร้านแมคคินลีย ์น้ าด่ืม 3,450.00        ร้านแมคคินลีย ์น้ าด่ืม 3,450.00       ราคาต่ าสุด 07/06/2562

62 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,932.50       4,932.50      เฉพาะเจาะจงนางสุธาศินี สลับศรี 4,932.50        นางสุธาศินี สลับศรี 4,932.50       ราคาต่ าสุด 07/06/2562

63 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,434.00       4,434.00      เฉพาะเจาะจงนางแหล้ ทองล้วน 4,434.00        นางแหล้ ทองล้วน 4,434.00       ราคาต่ าสุด 07/06/2562

64 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,200.00       4,200.00      เฉพาะเจาะจงนางแหล้  ทองล้วน 4,200.00        นางแหล้  ทองล้วน 4,200.00       ราคาต่ าสุด 07/06/2562

65 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,890.00       4,890.00      เฉพาะเจาะจงนางแหล้  ทองล้วน 4,890.00        นางแหล้  ทองล้วน 4,890.00       ราคาต่ าสุด 07/06/2562

66 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,510.00       4,510.00      เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว ์ เที่ยงจติร์ 4,510.00        นางนงเยาว ์ เที่ยงจติร์ 4,510.00       ราคาต่ าสุด 07/06/2562



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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัชือ้จดัจำ้งรอบเดอืน  มถุินำยน  2562
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แบบ สขร.1 

67 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,650.00       4,650.00      เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว ์ เที่ยงจติร์ 4,650.00        นางนงเยาว ์ เที่ยงจติร์ 4,650.00       ราคาต่ าสุด 10/06/2562

68 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,095.00       4,095.00      เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว ์ เที่ยงจติร์ 4,095.00        นางนงเยาว ์ เที่ยงจติร์ 4,095.00       ราคาต่ าสุด 10/06/2562

69 วัสดุ วัสดุบริโภค 4,035.00       4,035.00      เฉพาะเจาะจงนางนงเยาว ์ เที่ยงจติร์ 4,035.00        นางนงเยาว ์ เที่ยงจติร์ 4,035.00       ราคาต่ าสุด 10/06/2562

70 วัสดุ วัสดุกอ่สร้าง 4,175.00       4,175.00      เฉพาะเจาะจงร้านสวสัด์ิพาณิชย์ 4,175.00        ร้านสวสัด์ิพาณิชย์ 4,175.00       ราคาต่ าสุด 05/06/2562

71 วัสดุ วัสดุกอ่สร้าง 1,388.00       1,388.00      เฉพาะเจาะจงร้านสวสัด์ิพาณิชย์ 1,388.00        ร้านสวสัด์ิพาณิชย์ 1,388.00       ราคาต่ าสุด 05/06/2562

72 วัสดุ ครุภณัฑ์ 110,000.00   110,000.00   เฉพาะเจาะจงหจก.ย ูดี เทคโนโลย ีแอนด์ ซัพพลาย 110,000.00    หจก.ย ูดี เทคโนโลย ีแอนด์ ซัพพลาย 110,000.00    ราคาต่ าสุด 07/06/2562

73 วัสดุ ครุภณัฑ์ 455,000.00   455,000.00   เฉพาะเจาะจงหา้งศิรินภา 455,000.00    หา้งศิรินภา 455,000.00    ราคาต่ าสุด 07/06/2562

74 วัสดุ ครุภณัฑ์ 370,000.00   370,000.00   เฉพาะเจาะจงบ.เอน็ วาย เมดิคอล จ ากดั 370,000.00    บ.เอน็ วาย เมดิคอล จ ากดั 370,000.00    ราคาต่ าสุด 07/06/2562

75 วัสดุ ครุภณัฑ์ 480,000.00   480,000.00   เฉพาะเจาะจงบ.เอน็ วาย เมดิคอล จ ากดั 480,000.00    บ.เอน็ วาย เมดิคอล จ ากดั 480,000.00    ราคาต่ าสุด 07/06/2562

76 วัสดุ อืน่ 8,210.00       8,210.00      เฉพาะเจาะจงร้าน ส.การช่าง นางจ าลอง โกมล 8,210.00        ร้าน ส.การช่าง นางจ าลอง โกมล 8,210.00       ราคาต่ าสุด 05/06/2562

77 วัสดุ อืน่ 4,500.00       4,500.00      เฉพาะเจาะจงนายไพบลูย ์ สุวรรณศรี 4,500.00        นายไพบลูย ์ สุวรรณศรี 4,500.00       ราคาต่ าสุด 06/06/2562  
78 วัสดุ อืน่ 4,800.00       4,800.00      เฉพาะเจาะจงนานอทิธพิล  บญุฤาชา 4,800.00        นานอทิธพิล  บญุฤาชา 4,800.00       ราคาต่ าสุด 06/06/2562  
79 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 37,450.00     37,450.00     เฉพาะเจาะจงบ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 37,450.00      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 37,450.00      ราคาต่ าสุด 20/06/2562 5328860035

80 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 10,582.30     10,582.30     เฉพาะเจาะจงบ.ที เด็นทัลแลบ จ ากดั 10,582.30      บ.ที เด็นทัลแลบ จ ากดั 10,582.30      ราคาต่ าสุด 20/06/2562 62-02-101

81 วัสดุ วัสดุทันตกรรม 2,500.00       2,500.00      เฉพาะเจาะจงบ.เด็นท์ - เมท จ ากดั 2,500.00        บ.เด็นท์ - เมท จ ากดั 2,500.00       ราคาต่ าสุด 20/06/2562 00049592


