


วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ
หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก

1 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 31,000.00               31,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิโนเทค ลาบอราทอร่ี จ ากดั 31000 บริษัท อนิโนเทค ลาบอราทอร่ี จ ากดั 31000 ราคาต่ าสุด 12/5/2563 SV001/6304076
2 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 26,500.00               26,500.00     เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 26,500.00   ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย26,500.00     ราคาต่ าสุด 12/5/2563 630800/00021
3 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 15,281.00               15,281.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 15,281.00   บ.ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 15,281.00     ราคาต่ าสุด 12/5/2563 IV-120050059
4 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 12/5/2563 2004155
5 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 3,600.00                3,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 3,600.00     บ.แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 3,600.00      ราคาต่ าสุด 12/5/2563 IV6305-0023
6 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 230.00                   230.00          เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 230.00       ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 230.00         ราคาต่ าสุด 12/5/2563 630791/00007
7 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7,500.00                7,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอก็ซ์แล็บ จ ากดั 7,500.00     บ.เอก็ซ์แล็บ จ ากดั 7,500.00      ราคาต่ าสุด 12/5/2563 EX-IV6305-102
8 วสัดุ วสัดุการแพทย์ 14,880.00               14,880.00     เฉพาะเจาะจง หจก.มทีู เมดิแคร์ 14,880.00   หจก.มทีู เมดิแคร์ 14,880.00     ราคาต่ าสุด 15/5/2563 63/0045
9 วสัดุ วสัดุการแพทย์ 13,800.00               13,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช 13,800.00   บ.ดีเคเอสเอช 13,800.00     ราคาต่ าสุด 18/5/2563 5331453668A
10 วสัดุ วสัดุการแพทย์ 12,000.00               12,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากดั 12,000.00   บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากดั 12,000.00     ราคาต่ าสุด 18/5/2563 IV6300707
11 วสัดุ วสัดุการแพทย์ 19,000.00               19,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เมดิพลัส โซลูซ่ันส์ จ ากดั 19,000.00   บ.เมดิพลัส โซลูซ่ันส์ จ ากดั 19,000.00     ราคาต่ าสุด 18/5/2563 MP-NE2003-011
12 วสัดุ งานบ้านงานครัว 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 17,000.00 บ.เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 17,000.00 ราคาต่ าสุด 18/5/2563 IV6301583
13 วสัดุ งานบ้านงานครัว 132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอซีซี เมดิคอล โซลูซ่ัน จ ากดั 132,000.00 บ.เอซีซี เมดิคอล โซลูซ่ัน จ ากดั 132,000.00 ราคาต่ าสุด 18/5/2563 63-04-008
14 วสัดุ งานบ้านงานครัว 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 5,350.00 เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 5,350.00 ราคาต่ าสุด 18/5/2563 IV 63106
15 วสัดุ งานบ้านงานครัว 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 5,000.00 เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 5,000.00 ราคาต่ าสุด 18/5/2563 IV 63105
16 วสัดุ งานบ้านงานครัว 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย ูเอม็ แอล ซัพพลาย 17,000.00 หจก.ย ูเอม็ แอล ซัพพลาย 17,000.00 ราคาต่ าสุด 18/5/2563 63/0680
17 วสัดุ งานบ้านงานครัว 8,160.00 8,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์ 8,160.00 ร้านศรีด ารงค์ 8,160.00 ราคาต่ าสุด 1/5/2563 12./63
18 วสัดุ งานบ้านงานครัว 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์ 19,260.00 ร้านศรีด ารงค์ 19,260.00 ราคาต่ าสุด 1/5/2563 13/63
19 วสัดุ งานบ้านงานครัว 18,220.00 18,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์ 18,220.00 ร้านศรีด ารงค์ 18,220.00 ราคาต่ าสุด 4/5/2563 14/63
20 วสัดุ งานบ้านงานครัว 31,010.00 31,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์ 31,010.00 ร้านศรีด ารงค์ 31,010.00 ราคาต่ าสุด 4/5/2563 20/63
21 วสัดุ งานบ้านงานครัว 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์ 4,200.00 ร้านศรีด ารงค์ 4,200.00 ราคาต่ าสุด 14/5/2563 22/63
22 วสัดุ งานบ้านงานครัว 2,175.00 2,175.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์ 2,175.00 ร้านศรีด ารงค์ 2,175.00 ราคาต่ าสุด 14/5/2563 21/63
23 วสัดุ งานบ้านงานครัว 2,940.00 2,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์ 2,940.00 ร้านศรีด ารงค์ 2,940.00 ราคาต่ าสุด 8/5/2563 17/63
24 วสัดุ งานบ้านงานครัว 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์ 5,000.00 ร้านศรีด ารงค์ 5,000.00 ราคาต่ าสุด 8/5/2563 16/63
25 วสัดุ งานบ้านงานครัว 4,980.00 4,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์ 4,980.00 ร้านศรีด ารงค์ 4,980.00 ราคาต่ าสุด 8/5/2563 15/63
26 วสัดุ งานบ้านงานครัว 83,400.00 83,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส จ ีเทรดด้ิง 83,400.00 หจก. เอส จ ีเทรดด้ิง 83,400.00 ราคาต่ าสุด 14/5/2563 050/027
27 วสัดุ วสัดุส านักงาน 27,460.00 27,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์ 27,460.00 ร้านศรีด ารงค์ 27,460.00 ราคาต่ าสุด 8/5/2563 19/63
28 วสัดุ วสัดุส านักงาน 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์ 6,900.00 ร้านศรีด ารงค์ 6,900.00 ราคาต่ าสุด 14/5/2563 23/63
29 วสัดุ วสัดุส านักงาน 2,280.00 2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์ 2,280.00 ร้านศรีด ารงค์ 2,280.00 ราคาต่ าสุด 7/5/2563 18/63
30 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,173.00                4,173.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 4,173.00     บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 4,173.00      ราคาต่ าสุด 5/5/2563 5447977385

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 
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31 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,800.00                4,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 4,800.00     บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 4,800.00      ราคาต่ าสุด 5/5/2563 IV6304-0615
32 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 21,000.00               21,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 21,000.00   บ.พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 21,000.00     ราคาต่ าสุด 5/5/2563 6304-0615
33 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 7,950.00                7,950.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 7,950.00     หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 7,950.00      ราคาต่ าสุด 5/5/2563 659105
34 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,000.00                6,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 6,000.00     บ.โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 6,000.00      ราคาต่ าสุด 5/5/2563 20BU07208
35 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 10,272.00               10,272.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอน็พี เฮสท์แคร์ จ ากดั 10,272.00   บ.ทีเอน็พี เฮสท์แคร์ จ ากดั 10,272.00     ราคาต่ าสุด 5/5/2563 8200411953
36 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 13,500.00               13,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 13,500.00   บ.ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 13,500.00     ราคาต่ าสุด 5/5/2563 IV63040002063
37 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 44,940.00               44,940.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 44,940.00   บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 44,940.00     ราคาต่ าสุด 5/5/2563 631041013
38 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 7,150.00                7,150.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอน็พี เฮสท์แคร์ จ ากดั 7,150.00     บ.ทีเอน็พี เฮสท์แคร์ จ ากดั 7,150.00      ราคาต่ าสุด 5/5/2563 8200426031
39 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 100,000.00             100,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 100,000.00 บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 100,000.00   ราคาต่ าสุด 5/5/2563 T6304/11255
40 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 12,840.00               12,840.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 12,840.00   บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 12,840.00     ราคาต่ าสุด 5/5/2563 631042190
41 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 16,500.00               16,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 16,500.00   บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 16,500.00     ราคาต่ าสุด 5/5/2563 IVU63013678
42 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 20,544.00               20,544.00     เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอล็.ฮ้ัว จ ากดั 20,544.00   บ.บี.เอล็.ฮ้ัว จ ากดั 20,544.00     ราคาต่ าสุด 5/5/2563 63014172
43 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,250.00                6,250.00       เฉพาะเจาะจง รพ.ห้วยเกิ้ง 6,250.00     รพ.ห้วยเกิ้ง 6,250.00      ราคาต่ าสุด 5/5/2563
44 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 9,540.00                9,540.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอน็พี เฮสท์แคร์ จ ากดั 9,540.00     บ.ทีเอน็พี เฮสท์แคร์ จ ากดั 9,540.00      ราคาต่ าสุด 5/5/2563 8200435873
45 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 46,224.00               46,224.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 46,224.00   บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 46,224.00     ราคาต่ าสุด 5/5/2563 1165433835
46 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 10,800.00               10,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 10,800.00   บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 10,800.00     ราคาต่ าสุด 5/5/2563 202116362
47 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 12,000.00               12,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.แกว้มงักรเภสัช จ ากดั 12,000.00   บ.แกว้มงักรเภสัช จ ากดั 12,000.00     ราคาต่ าสุด 5/5/2563 IV63040996
48 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 99,843.84               99,843.84     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 99,843.84   บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 99,843.84     ราคาต่ าสุด 5/5/2563 1165455036
49 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 15,000.00               15,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์มา่ จ ากดั 15,000.00   บ.นิวไลฟ์ ฟาร์มา่ จ ากดั 15,000.00     ราคาต่ าสุด 5/5/2563 IV63042257
50 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 24,000.00               24,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ ฟาร์มา่ จ ากดั 24,000.00   บ.นิวไลฟ์ ฟาร์มา่ จ ากดั 24,000.00     ราคาต่ าสุด 5/5/2563 IV63042402
51 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,800.00                2,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.ชมุชนเภสัชกรรม จ ากดั 2,800.00     บ.ชมุชนเภสัชกรรม จ ากดั 2,800.00      ราคาต่ าสุด 5/5/2563 IV630404383
52 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,400.00                6,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 6,400.00     บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจ ากดั 6,400.00      ราคาต่ าสุด 5/5/2563 8200401480
53 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,850.00                2,850.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากดั 2,850.00     บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากดั 2,850.00      ราคาต่ าสุด 5/5/2563 UG94040031
54 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 7,400.00                7,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์(1969)จ ากดั 7,400.00     บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์(1969)จ ากดั 7,400.00      ราคาต่ าสุด 5/5/2563 V085224
55 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 57,800.00               57,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 57,800.00   บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 57,800.00     ราคาต่ าสุด 5/5/2563 202116695
56 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 21,494.16               21,494.16     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 21,494.16   บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 21,494.16     ราคาต่ าสุด 5/5/2563 5447985824
57 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,708.00                4,708.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 4,708.00     บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 4,708.00      ราคาต่ าสุด 5/5/2563 5447987297
58 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 9,800.00                9,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 9,800.00     บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 9,800.00      ราคาต่ าสุด 5/5/2563 T6304/12550
59 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,300.00                3,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 3,300.00     หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 3,300.00      ราคาต่ าสุด 5/5/2563 660560
60 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,676.80                6,676.80       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,676.80     องค์การเภสัชกรรม 6,676.80      ราคาต่ าสุด 5/5/2563 3010024814



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ
หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 

61 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 66,600.00               66,600.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 66,600.00   องค์การเภสัชกรรม 66,600.00     ราคาต่ าสุด 5/5/2563 3010024875
62 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 61,571.20               61,571.20     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 61,571.20   องค์การเภสัชกรรม 61,571.20     ราคาต่ าสุด 5/5/2563 3010025061
63 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 7,121.92                7,121.92       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 7,121.92     องค์การเภสัชกรรม 7,121.92      ราคาต่ าสุด 5/5/2563 3010024911
64 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,992.00                5,992.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 5,992.00     องค์การเภสัชกรรม 5,992.00      ราคาต่ าสุด 5/5/2563 3010025042
65 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 96,250.00               96,250.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 96,250.00   องค์การเภสัชกรรม 96,250.00     ราคาต่ าสุด 5/5/2563 3010024933
66 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,400.00                5,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 5,400.00     บ.พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 5,400.00      ราคาต่ าสุด 21/5/2563 HP00315
67 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,346.00                8,346.00       เฉพาะเจาะจง บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย ์จ ากดั 8,346.00     บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย ์จ ากดั8,346.00      ราคาต่ าสุด 21/5/2563 DS907/00006
68 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 16,200.00               16,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 16,200.00   บ.โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 16,200.00     ราคาต่ าสุด 21/5/2563 20BU08540
69 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 60,000.00               60,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 60,000.00   บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 60,000.00     ราคาต่ าสุด 21/5/2563 T6304/11316
70 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 12,300.00               12,300.00     เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากดั 12,300.00   บ.ธงทองโอสถ จ ากดั 12,300.00     ราคาต่ าสุด 21/5/2563 TH6304/0488
71 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,000.00                8,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.แกว้มงักรเภสัช จ ากดั 8,000.00     บ.แกว้มงักรเภสัช จ ากดั 8,000.00      ราคาต่ าสุด 21/5/2563 IV63050152
72 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 53,500.00               53,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากดั 53,500.00   บ.พรอส ฟาร์มา จ ากดั 53,500.00     ราคาต่ าสุด 21/5/2563 INV-L-IM\2020050820
73 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 10,764.20               10,764.20     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 10,764.20   บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 10,764.20     ราคาต่ าสุด 21/5/2563 5447990347
74 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 11,200.00               11,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 11,200.00   บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 11,200.00     ราคาต่ าสุด 21/5/2563 9110233194
75 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,750.00                4,750.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 4,750.00     หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 4,750.00      ราคาต่ าสุด 21/5/2563 661315
76 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 86,402.50               86,402.50     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 86,402.50   บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 86,402.50     ราคาต่ าสุด 21/5/2563 1165536067
77 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 16,200.00               16,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 16,200.00   บ.โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 16,200.00     ราคาต่ าสุด 21/5/2563 20BU09581
78 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,230.00                4,230.00       เฉพาะเจาะจง บ.แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 4,230.00     บ.แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 4,230.00      ราคาต่ าสุด 21/5/2563 S-05-0528/63
79 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 37,200.00               37,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั 37,200.00   บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั 37,200.00     ราคาต่ าสุด 21/5/2563 20IN08051392
80 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 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 าสุด 21/5/2563 8100136576
81 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 23,600.00               23,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 23,600.00   บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 23,600.00     ราคาต่ าสุด 21/5/2563 1165559328
82 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,852.00                3,852.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,852.00     องค์การเภสัชกรรม 3,852.00      ราคาต่ าสุด 21/5/2563 3010025359
83 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 15,900.00               15,900.00     เฉพาะเจาะจง บ. เอ.เอน็.บี.ลาบอราตอร่ี จ ากดั 15,900.00   บ. เอ.เอน็.บี.ลาบอราตอร่ี จ ากดั 15,900.00     ราคาต่ าสุด 27/5/2563 8370324179
84 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,800.00                2,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 2,800.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 2,800.00      ราคาต่ าสุด 21/5/2563 63011145
85 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,500.00                4,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 4,500.00     บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 4,500.00      ราคาต่ าสุด 21/5/2563 IVU63016660
86 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,500.00                8,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 8,500.00     บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 8,500.00      ราคาต่ าสุด 21/5/2563 IVU63014120
87 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 22,791.60               22,791.60     เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอน็พี เฮสท์แคร์ จ ากดั 22,791.60   บ.ทีเอน็พี เฮสท์แคร์ จ ากดั 22,791.60     ราคาต่ าสุด 21/5/2563 8200537628
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หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
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