


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

1 วสัดุ ยา 43,950.00     43,950.00     เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 43,950.00      บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 43,950.00      ราคาต่ าที่สุด 06/09/2562 62018921
2 วสัดุ ยา 8,500.00       8,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) จ ากดั8,500.00        บ.เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) จ ากดั8,500.00       ราคาต่ าที่สุด 06/09/2562 8370256457
3 วสัดุ ยา 3,300.00       3,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 3,300.00        หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 3,300.00       ราคาต่ าที่สุด 06/09/2562 635350
4 วสัดุ ยา 13,750.00     13,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 13,750.00      บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 13,750.00      ราคาต่ าที่สุด 06/09/2562 62027605
5 วสัดุ 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 าที่สุด 06/09/2562 90403
6 วสัดุ ยา 3,600.00       3,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 3,600.00        บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 3,600.00       ราคาต่ าที่สุด 06/09/2562 62028526
7 วสัดุ ยา 2,716.50       2,716.50      เฉพาะเจาะจง บ.ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 2,716.50        บ.ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 2,716.50       ราคาต่ าที่สุด 06/09/2562 62369922
8 วสัดุ ยา 4,750.00       4,750.00      เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากดั 4,750.00        บ.ธงทองโอสถ จ ากดั 4,750.00       ราคาต่ าที่สุด 06/09/2562 6208/0330
9 วสัดุ ยา 20,000.00     20,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทีแมน ฟาร์มา จ ากดั 20,000.00      บ.ทีแมน ฟาร์มา จ ากดั 20,000.00      ราคาต่ าที่สุด 06/09/2562 6208003169
10 วสัดุ ยา 8,453.00       8,453.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 8,453.00        บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 8,453.00       ราคาต่ าที่สุด 06/09/2562 5447813341
11 วสัดุ ยา 4,365.60       4,365.60      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 4,365.60        บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 4,365.60       ราคาต่ าที่สุด 06/09/2562 5329921681
12 วสัดุ ยา 31,000.00     31,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 31,000.00      บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 31,000.00      ราคาต่ าที่สุด 06/09/2562 62019391
13 วสัดุ ยา 1,825.00       1,825.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 1,825.00        บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 1,825.00       ราคาต่ าที่สุด 06/09/2562 62028087
14 วสัดุ ยา 14,400.00     14,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอน็พ ีเฮสท์แคร์ จ ากดั 14,400.00      บ.ทีเอน็พ ีเฮสท์แคร์ จ ากดั 14,400.00      ราคาต่ าที่สุด 06/09/2562 62375795
15 วสัดุ ยา 45,000.00     45,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 45,000.00      บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 45,000.00      ราคาต่ าที่สุด 06/09/2562 621086461
16 วสัดุ ยา 55,740.00     55,740.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 55,740.00      บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 55,740.00      ราคาต่ าที่สุด 06/09/2562 1164249849
17 วสัดุ ยา 4,860.00       4,860.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 4,860.00        บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 4,860.00       ราคาต่ าที่สุด 06/09/2562 62028404
18 วสัดุ ยา 5,400.00       5,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 5,400.00        บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 5,400.00       ราคาต่ าที่สุด 06/09/2562 921128807
19 วสัดุ ยา 92,500.00     92,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 92,500.00      บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 92,500.00      ราคาต่ าที่สุด 06/09/2562 621087771
20 วสัดุ ยา 77,600.00     77,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 77,600.00      บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 77,600.00      ราคาต่ าที่สุด 06/09/2562 621088136
21 วสัดุ ยา 50,400.00     50,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 50,400.00      บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 50,400.00      ราคาต่ าสุด 06/09/2562 1164261871
22 วสัดุ ยา 13,500.00     13,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 13,500.00      บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 13,500.00      ราคาต่ าสุด 06/09/2562 1164261870
23 วสัดุ ยา 32,960.00     32,960.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 32,960.00      หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 32,960.00      ราคาต่ าสุด 06/09/2562 6229055
24 วสัดุ ยา 2,500.00       2,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 2,500.00        หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 2,500.00       ราคาต่ าสุด 06/09/2562 636823

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัชือ้จดัจำ้งรอบเดอืน  กันยำยน  2562
โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จงัหวัดอุดรธำนี

วันที ่30 เดอืนกันยำยน พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ดัชือ้หรือจดัจำ้ง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

แบบ สขร.1 
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แบบ สขร.1 

25 วสัดุ ยา 5,671.00       5,671.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 5,671.00        บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 5,671.00       ราคาต่ าสุด 06/09/2562 5447819197
26 วสัดุ ยา 44,940.00     44,940.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 44,940.00      บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 44,940.00      ราคาต่ าสุด 06/09/2562 5447819207
27 วสัดุ ยา 4,200.00       4,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากดั 4,200.00        บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากดั 4,200.00       ราคาต่ าสุด 06/09/2562 32041645
28 วสัดุ ยา 44,920.80     44,920.80     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 44,920.80      องค์การเภสัชกรรม 44,920.80      ราคาต่ าสุด 16/09/2562 3010016911
29 วสัดุ ยา 500.00         500.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 500.00          องค์การเภสัชกรรม 500.00          ราคาต่ าสุด 16/09/2562 3010017030
30 วสัดุ ยา 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10,000.00      องค์การเภสัชกรรม 10,000.00      ราคาต่ าสุด 16/09/2562 3010016910
31 วสัดุ ยา 36,573.90     36,573.90     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 36,573.90      องค์การเภสัชกรรม 36,573.90      ราคาต่ าสุด 16/09/2562 301500125
32 วสัดุ ยา 16,400.00     16,400.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 16,400.00      องค์การเภสัชกรรม 16,400.00      ราคาต่ าสุด 16/09/2562 3010016942
33 วสัดุ ยา 8,800.00       8,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 8,800.00        บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 8,800.00       ราคาต่ าสุด 20/09/2562 62030251
34 วสัดุ ยา 8,400.00       8,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.เยนเนอร์ ราลดร๊ักเฮ้าส์ จ ากดั 8,400.00        บ.เยนเนอร์ ราลดร๊ักเฮ้าส์ จ ากดั 8,400.00       ราคาต่ าสุด 20/09/2562 0432521
35 วสัดุ ยา 51,841.50     51,841.50     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 51,841.50      บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 51,841.50      ราคาต่ าสุด 20/09/2562 1164273125
36 วสัดุ ยา 5,040.00       5,040.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากดั 5,040.00        บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย) จ ากดั 5,040.00       ราคาต่ าสุด 20/09/2562 32053008
37 วสัดุ ยา 9,250.00       9,250.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 9,250.00        บ.เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 9,250.00       ราคาต่ าสุด 20/09/2562 14/1918078
38 วสัดุ ยา 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 10,000.00      บ.เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 10,000.00      ราคาต่ าสุด 20/09/2562 14/1918079
39 วสัดุ ยา 14,700.00     14,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 14,700.00      บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 14,700.00      ราคาต่ าสุด 20/09/2562 621092058
40 วสัดุ ยา 3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ทีแมน ฟาร์มา จ ากดั 3,000.00        บ.ทีแมน ฟาร์มา จ ากดั 3,000.00       ราคาต่ าสุด 20/09/2562 6209002434
41 วสัดุ ยา 2,000.00       2,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากดั 2,000.00        บ.ธงทองโอสถ จ ากดั 2,000.00       ราคาต่ าสุด 20/09/2562 6209/0207
42 วสัดุ ยา 4,500.00       4,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยโทเปีย้น จ ากดั 4,500.00        บ.ยโทเปีย้น จ ากดั 4,500.00       ราคาต่ าสุด 20/09/2562 1908221
43 วสัดุ ยา 4,560.00       4,560.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 4,560.00        หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 4,560.00       ราคาต่ าสุด 20/09/2562 6230466
44 วสัดุ ยา 8,100.00       8,100.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) จ ากดั8,100.00        บ.เอ.เอน็.บ.ีลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช) จ ากดั8,100.00       ราคาต่ าสุด 20/09/2562 8370262402
45 วสัดุ ยา 2,430.00       2,430.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 2,430.00        บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 2,430.00       ราคาต่ าสุด 20/09/2562 62030680
46 วสัดุ ยา 12,900.00     12,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 12,900.00      บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 12,900.00      ราคาต่ าสุด 20/09/2562 921131591
47 วสัดุ ยา 7,400.00       7,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.ทีพดีรัก แลบบอราทอร่ีส์ จ ากดั 7,400.00        บ.ทีพดีรัก แลบบอราทอร่ีส์ จ ากดั 7,400.00       ราคาต่ าสุด 20/09/2562 072634
48 วสัดุ ยา 5,040.00       5,040.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที โอ เคมีคอลส์ จ ากดั 5,040.00        บ.ที โอ เคมีคอลส์ จ ากดั 5,040.00       ราคาต่ าสุด 27/09/2562 6209/11701
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัชือ้จดัจำ้งรอบเดอืน  กันยำยน  2562
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49 วสัดุ ยา 4,860.00       4,860.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 4,860.00        บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 4,860.00       ราคาต่ าสุด 27/09/2562 62031230
50 วสัดุ ยา 7,740.00       7,740.00      เฉพาะเจาะจง บ.แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 7,740.00        บ.แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 7,740.00       ราคาต่ าสุด 27/09/2562 09-0688/62
51 วสัดุ ยา 3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ทีแมน ฟาร์มา จ ากดั 3,000.00        บ.ทีแมน ฟาร์มา จ ากดั 3,000.00       ราคาต่ าสุด 27/09/2562 6209003038
52 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 16,680.00     16,680.00     เฉพาะเจาะจง บ.นาโนมีเดีย จ ากดั 16,680.00      บ.นาโนมีเดีย จ ากดั 16,680.00      ราคาต่ าสุด 01/09/2562
53 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 114,450.00   114,450.00   เฉพาะเจาะจง หจก.สยามอนิดัสเตรียลโปรดักส์ 114,450.00    หจก.สยามอนิดัสเตรียลโปรดักส์ 114,450.00    ราคาต่ าสุด 01/09/2562
54 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 20,865.00     20,865.00     เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 20,865.00      บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 20,865.00      ราคาต่ าสุด 06/09/2562 620804603
55 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 11,000.00     11,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากดั 11,000.00      บ.ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากดั 11,000.00      ราคาต่ าสุด 06/09/2562 19-3913
56 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 4,280.00       4,280.00      เฉพาะเจาะจง เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 4,280.00        เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 4,280.00       ราคาต่ าสุด 06/09/2562 62233
57 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 16,627.80     16,627.80     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 16,627.80      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 16,627.80      ราคาต่ าสุด 06/09/2562 5329976449
58 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 21,000.00     21,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 21,000.00      บ.เอฟ.ซี.พ.ี จ ากดั 21,000.00      ราคาต่ าสุด 20/09/2562 3410220779
59 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 4,708.00       4,708.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 4,708.00        บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 4,708.00       ราคาต่ าสุด 20/09/2562 5330075445
60 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 36,893.60     36,893.60     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 36,893.60      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 36,893.60      ราคาต่ าสุด 20/09/2562 5330072915
61 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 2,115.20       2,115.20      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 2,115.20        บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 2,115.20       ราคาต่ าสุด 20/09/2562 5330002355
62 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 1,712.00       1,712.00      เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 1,712.00        บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 1,712.00       ราคาต่ าสุด 20/09/2562 620903398
63 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 10,944.00     10,944.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากดั 10,944.00      บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากดั 10,944.00      ราคาต่ าสุด 20/09/2562 32045068
64 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 6,735.00       6,735.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอ๊ส จ ากดั 6,735.00        บ.ไทยกอ๊ส จ ากดั 6,735.00       ราคาต่ าสุด 20/09/2562 6233031
65 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 3,900.00       3,900.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะวนั เมดิคอล 3,900.00        หจก.เดอะวนั เมดิคอล 3,900.00       ราคาต่ าสุด 27/09/2562 62/0939
66 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 36,059.00     36,059.00     เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 36,059.00      บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 36,059.00      ราคาต่ าสุด 27/09/2562 620904470
67 วสัดุ วสัดุการแพทยท์ั่วไป 15,000.00     15,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอ๊ส จ ากดั 15,000.00      บ.ไทยกอ๊ส จ ากดั 15,000.00      ราคาต่ าสุด 27/09/2562 6234101
68 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 57,000.00     57,000.00     เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 57,000.00      ศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย57,000.00      ราคาต่ าสุด 13/09/2562 620653/00084
69 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 230.00         230.00         เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 230.00          ศูนยบ์ริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 230.00          ราคาต่ าสุด 13/09/2562 620655/0056
70 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 79,724.00     79,724.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 79,724.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 79,724.00      ราคาต่ าสุด 13/09/2562 62080931
71 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 15,944.00     15,944.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไทยไดแอก๊นอสติก จ ากดั 15,944.00      บ.ไทยไดแอก๊นอสติก จ ากดั 15,944.00      ราคาต่ าสุด 13/09/2562 6208-083
72 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7,000.00       7,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเซน จ ากดั 7,000.00        บ.ไบโอเซน จ ากดั 7,000.00       ราคาต่ าสุด 13/09/2562 1908-092



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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัชือ้จดัจำ้งรอบเดอืน  กันยำยน  2562
โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จงัหวัดอุดรธำนี

วันที ่30 เดอืนกันยำยน พ.ศ. 2562

งำนทีจ่ดัชือ้หรือจดัจำ้ง ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก

แบบ สขร.1 

73 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 10,090.00     10,090.00     เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 10,090.00      บ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 10,090.00      ราคาต่ าสุด 13/09/2562 6209/0060
74 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5,000.00       5,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซานย ์จ ากดั 5,000.00        บ.โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซานย ์จ ากดั 5,000.00       ราคาต่ าสุด 13/09/2562 6209-012
75 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 15,864.00     15,864.00     เฉพาะเจาะจง บ.คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากดั 15,864.00      บ.คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากดั 15,864.00      ราคาต่ าสุด 13/09/2562 620169
76 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 80,250.00     80,250.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 80,250.00      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 80,250.00      ราคาต่ าสุด 13/09/2562 5329972595
77 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 43,105.00     43,105.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 43,105.00      บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 43,105.00      ราคาต่ าสุด 13/09/2562 62090077
78 วสัดุ วสัดุส านักงาน 26,880.00     26,880.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 26,880.00      ร้านศรีเจริญ 26,880.00      ราคาต่ าสุด 02/09/2562  
79 วสัดุ วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 41,500.00     41,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บญุศิริ ปโิตรเลียม 41,500.00      หจก.บญุศิริ ปโิตรเลียม 41,500.00      ราคาต่ าสุด 01/09/2562  
80 วสัดุ วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 45,500.00     45,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บญุศิริ ปโิตรเลียม 45,500.00      หจก.บญุศิริ ปโิตรเลียม 45,500.00      ราคาต่ าสุด 01/09/2562  
81 วสัดุ วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,200.00       3,200.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.กิง่แกว้  แซ่โค้ว 3,200.00        น.ส.กิง่แกว้  แซ่โค้ว 3,200.00       ราคาต่ าสุด 02/09/2562  
82 วสัดุ วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 13,523.00     13,523.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากดั 13,523.00      บ.ดูโฮม จ ากดั 13,523.00      ราคาต่ าสุด 01/09/2562  
83 วสัดุ วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 110,500.00   110,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 110,500.00    หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 110,500.00    ราคาต่ าสุด 02/09/2562  
84 วสัดุ วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 89,500.00     89,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 89,500.00      หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 89,500.00      ราคาต่ าสุด 02/09/2562  
85 วสัดุ วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 81,500.00     81,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 81,500.00      หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 81,500.00      ราคาต่ าสุด 02/09/2562  
86 วสัดุ วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 10,108.00     10,108.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากดั 10,108.00      บ.ดูโฮม จ ากดั 10,108.00      ราคาต่ าสุด 04/09/2562  
87 วสัดุ  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 680.00         680.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมบรูณ์โอสถ 680.00          ร้านสมบรูณ์โอสถ 680.00          ราคาต่ าสุด 02/09/2562  
88 วสัดุ  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 680.00         680.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมบรูณ์โอสถ 680.00          ร้านสมบรูณ์โอสถ 680.00          ราคาต่ าสุด 02/09/2562  
89 วสัดุ วสัดุงานบา้นงานครัว 109,425.00 109,425.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญ 109,425.00 ร้านศรีเจริญ 109,425.00 ราคาต่ าสุด 02/09/2562  
90 วสัดุ วสัดุบริโภค 3,009.00       3,009.00      เฉพาะเจาะจง นางแหล้  ทองล้วน 3,009.00        นางแหล้  ทองล้วน 3,009.00       ราคาต่ าสุด 01/09/2562  
91 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,850.00       4,850.00      เฉพาะเจาะจง นางสุธาศินี สลับศรี 4,850.00        นางสุธาศินี สลับศรี 4,850.00       ราคาต่ าสุด 01/09/2562  
92 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,347.50       4,347.50      เฉพาะเจาะจง นางสุธาศินี สลับศรี 4,347.50        นางสุธาศินี สลับศรี 4,347.50       ราคาต่ าสุด 01/09/2562  
93 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,150.00       4,150.00      เฉพาะเจาะจง นายโชคสมาน  สีลาวงศ์ 4,150.00        นายโชคสมาน  สีลาวงศ์ 4,150.00       ราคาต่ าสุด 01/09/2562  
94 วสัดุ วสัดุบริโภค 20,596.00     20,596.00     เฉพาะเจาะจง นายสมบติั  ผาเนาว์ 20,596.00      นายสมบติั  ผาเนาว์ 20,596.00      ราคาต่ าสุด 01/09/2562  
95 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,440.00       4,440.00      เฉพาะเจาะจง นางสุธาศินี สลับศรี 4,440.00        นางสุธาศินี สลับศรี 4,440.00       ราคาต่ าสุด 02/09/2562  
96 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,250.00       4,250.00      เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว ์เที่ยงจติร์ 4,250.00        นางนงเยาว ์เที่ยงจติร์ 4,250.00       ราคาต่ าสุด 02/09/2562  
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97 วสัดุ วสัดุบริโภค 3,811.50       3,811.50      เฉพาะเจาะจง นางแหล้  ทองล้วน 3,811.50        นางแหล้  ทองล้วน 3,811.50       ราคาต่ าสุด 02/09/2562  
98 วสัดุ วสัดุบริโภค 20,250.00     20,250.00     เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว ์เที่ยงจติร์ 20,250.00      นางนงเยาว ์เที่ยงจติร์ 20,250.00      ราคาต่ าสุด 02/09/2562  
99 วสัดุ วสัดุบริโภค 4,580.00       4,580.00      เฉพาะเจาะจง นางสุธาศินี สลับศรี 4,580.00        นางสุธาศินี สลับศรี 4,580.00       ราคาต่ าสุด 09/09/2562  
100 วสัดุ วสัดุกอ่สร้าง 5,295.00       5,295.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสวสัด์ิพาณิชย์ 5,295.00        ร้านสวสัด์ิพาณิชย์ 5,295.00       ราคาต่ าสุด 01/09/2562  
101 วสัดุ วสัดุอืน่ 19,900.00     19,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.พจิติร เดทตัล 2005 จ ากดั 19,900.00      บ.พจิติร เดทตัล 2005 จ ากดั 19,900.00      ราคาต่ าสุด 30/09/2562 1902084
102 วสัดุ วสัดุอืน่ 15,125.00     15,125.00     เฉพาะเจาะจง บ.มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากดั 15,125.00      บ.มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากดั 15,125.00      ราคาต่ าสุด 30/09/2562 0262201
103 วสัดุ ครุภณัฑ์ 35,286.00     35,286.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากดั 35,286.00      บ.ดูโฮม จ ากดั 35,286.00      ราคาต่ าสุด 01/09/2562
104 วสัดุ วสัดุเภสัช 19,000.00     19,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 19,000.00      หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 19,000.00      ราคาต่ าสุด 06/09/2562 045/069
105 วสัดุ วสัดุเภสัช 19,500.00     19,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 19,500.00      หจก.เอส จ ีเทรดด้ิง 19,500.00      ราคาต่ าสุด 20/09/2562 045/098
106 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 11,232.00     11,232.00     เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ากดั 11,232.00      บ.ชูมิตร 1967 จ ากดั 11,232.00      ราคาต่ าสุด 30/09/2562 6206-2078
107 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 4,446.39       4,446.39      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 4,446.39        บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 4,446.39       ราคาต่ าสุด 30/09/2562 5329304476
108 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 2,640.00       2,640.00      เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ากดั 2,640.00        บ.ชูมิตร 1967 จ ากดั 2,640.00       ราคาต่ าสุด 30/09/2562 6209-0370
109 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 1,760.00       1,760.00      เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ากดั 1,760.00        บ.ชูมิตร 1967 จ ากดั 1,760.00       ราคาต่ าสุด 30/09/2562 6209-0838
110 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 816.00         816.00         เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท์-เมท จ ากดั 816.00          บ.เด็นท์-เมท จ ากดั 816.00          ราคาต่ าสุด 30/09/2562 0050137
111 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 3,900.00       3,900.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 3,900.00        บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 3,900.00       ราคาต่ าสุด 30/09/2562 5000921683
112 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 2,750.00       2,750.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอม็มีเน้นซ์ 2,750.00        หจก.เอม็มีเน้นซ์ 2,750.00       ราคาต่ าสุด 30/09/2562 0066267
113 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 2,480.00       2,480.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 2,480.00        บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 2,480.00       ราคาต่ าสุด 30/09/2562 909100519
114 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 35,810.00     35,810.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี ทันตเวช(1988)จ ากดั 35,810.00      บ.เอส.ดี ทันตเวช(1988)จ ากดั 35,810.00      ราคาต่ าสุด 30/09/2562 1903-0683
115 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 18,997.00     18,997.00     เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท์-เมท จ ากดั 18,997.00      บ.เด็นท์-เมท จ ากดั 18,997.00      ราคาต่ าสุด 30/09/2562 00049787
116 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 18,446.80     18,446.80     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 18,446.80      บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 18,446.80      ราคาต่ าสุด 30/09/2562 5329918692
117 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 14,102.00     14,102.00     เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท์-เมท จ ากดั 14,102.00      บ.เด็นท์-เมท จ ากดั 14,102.00      ราคาต่ าสุด 30/09/2562 0050836
118 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 8,800.00       8,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ากดั 8,800.00        บ.ชูมิตร 1967 จ ากดั 8,800.00       ราคาต่ าสุด 30/09/2562 6208-1/854
119 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 7,920.00       7,920.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี ทันตเวช(1988)จ ากดั 7,920.00        บ.เอส.ดี ทันตเวช(1988)จ ากดั 7,920.00       ราคาต่ าสุด 30/09/2562 1909-0228




