


วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ
หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก

1 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                47,500.00      47,500.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย    47,500.00 สภากาชาดไทย      47,500.00 ราคาต ่าสุด 15/11/2563 640911/00009
2 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                    230.00           230.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย        230.00 สภากาชาดไทย          230.00 ราคาต ่าสุด 15/11/2563 640898/00099
3 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                 9,844.00        9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กดั      9,844.00 บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กดั       9,844.00 ราคาต ่าสุด 15/11/2563 5532681239

4 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                 3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทชยัวายคุรุฑ      3,000.00 บริษัทชยัวายคุรุฑ       3,000.00 ราคาต ่าสุด 15/11/2563 VRT1063/041
5 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                 5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอก็นอสติก จา่กดั      5,000.00 บริษัท ไทย ไดแอก็นอสติก จา่กดั       5,000.00 ราคาต ่าสุด 15/11/2563 6310319

6 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 249,112.00             249,112.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จา่กดั 249,112.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จา่กดั 249,112.00   ราคาต ่าสุด 15/11/2563 IV120100764
7 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7,410.00                7,410.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทเอม็พี เมดกรุ๊ป จา่กดั 7,410.00     บริษัทเอม็พี เมดกรุ๊ป จา่กดั 7,410.00      ราคาต ่าสุด 15/11/2563 MG6310-0632

8 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 11,898.00               11,898.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอร์เมอร์ จา่กดั 11,898.00   บริษัท เฟอร์เมอร์ จา่กดั 11,898.00     ราคาต ่าสุด 15/11/2563 INV6311-0075
9 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 20,140.00               20,140.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทแล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จา่กดั 20,140.00   บริษัทแล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จา่กดั 20,140.00     ราคาต ่าสุด 15/11/2563 IV6311-0103

10 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 6,420.00                6,420.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จา่กดั 6,420.00     บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จา่กดั6,420.00      ราคาต ่าสุด 15/11/2563 IV6310143
11 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7,500.00                7,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซ์แล็บ จา่กดั 7,500.00     บริษัท เอก็ซ์แล็บ จา่กดั 7,500.00      ราคาต ่าสุด 15/11/2563 EX-IV6311-023
12 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 64,200.00               64,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กดั 64,200.00   บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กดั 64,200.00     ราคาต ่าสุด 15/11/2563 2332793869
13 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 34,373.00               34,373.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จา่กดั 34,373.00   บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จา่กดั 34,373.00     ราคาต ่าสุด 15/11/2563 IV-120110091
14 วสัดุ วสัดุงานบ้านงานครัว 28,800.00               28,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด่ารงค์ 28,800.00   ร้านศรีด่ารงค์ 28,800.00     ราคาต ่าสุด 9/11/2563 84/63
15 วสัดุ วสัดุงานบ้านงานครัว 23,760.00               23,760.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด่ารงค์ 23,760.00   ร้านศรีด่ารงค์ 23,760.00     ราคาต ่าสุด 16/11/2563  
16 วสัดุ วสัดุงานบ้านงานครัว 43,160.00               43,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด่ารงค์ 43,160.00   ร้านศรีด่ารงค์ 43,160.00     ราคาต ่าสุด 16/11/2563 86/63
17 วสัดุ วสัดุงานบ้านงานครัว 47,660.00               47,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด่ารงค์ 47,660.00   ร้านศรีด่ารงค์ 47,660.00     ราคาต ่าสุด 16/11/2563

18 วสัดุ วสัดุส่านักงาน 37,040.00               37,040.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด่ารงค์ 37,040.00   ร้านศรีด่ารงค์ 37,040.00     ราคาต ่าสุด 17/11/2563 87/63
19 วสัดุ วสัดุส่านักงาน 14,620.00               14,620.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด่ารงค์ 14,620.00   ร้านศรีด่ารงค์ 14,620.00     ราคาต ่าสุด 17/11/2563  
20 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,000.00                8,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จา่กดั 8,000.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จา่กดั 8,000.00      ราคาต ่าสุด 6/11/63 63028015
21 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,217.60                8,217.60       เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอน็พี เฮสท์แคร์ จา่กดั 8,217.60     บ.ทีเอน็พี เฮสท์แคร์ จา่กดั 8,217.60      ราคาต ่าสุด 6/11/63 8201030158
22 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,000.00                3,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กดั 3,000.00     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กดั 3,000.00      ราคาต ่าสุด 6/11/63 5332643222A
23 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 90,000.00               90,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จา่กดั 90,000.00   บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จา่กดั 90,000.00     ราคาต ่าสุด 6/11/63 631106889
24 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 92,736.00               92,736.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จา่กดั 92,736.00   บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จา่กดั 92,736.00     ราคาต ่าสุด 6/11/63 361106890
25 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 58,030.00               58,030.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จา่กดั 58,030.00   บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จา่กดั 58,030.00     ราคาต ่าสุด 6/11/63 631106891
26 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,400.00                3,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จา่กดั 3,400.00     บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จา่กดั 3,400.00      ราคาต ่าสุด 6/11/63 T6310/12040
27 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 9,270.00                9,270.00       เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จา่กดั 9,270.00     บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จา่กดั 9,270.00      ราคาต ่าสุด 6/11/63 INV6310-0780
28 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 16,750.00               16,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จา่กดั 16,750.00   บ.โปลิฟาร์ม จา่กดั 16,750.00     ราคาต ่าสุด 6/11/63 IVU-63034849
29 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,560.00                4,560.00       เฉพาะเจาะจง หจก ภิญโญฟาร์มาซี 4,560.00     หจก ภิญโญฟาร์มาซี 4,560.00      ราคาต ่าสุด 6/11/63 IV6337597

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

แบบ สขร.1 



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ
หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

30 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 43,950.00               43,950.00     เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจา่กดั 43,950.00   บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจา่กดั 43,950.00     ราคาต ่าสุด 6/11/63 8201002144
31 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 7,440.00                7,440.00       เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จา่กดั 7,440.00     บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จา่กดั 7,440.00      ราคาต ่าสุด 6/11/63 VIV120101436
32 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,000.00                2,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จา่กดั 2,000.00     บ.ธงทองโอสถ จา่กดั 2,000.00      ราคาต ่าสุด 6/11/63 TH6310/0385
33 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 20,000.00               20,000.00     เฉพาะเจาะจง บ. ซีฟาม จา่กดั 20,000.00   บ. ซีฟาม จา่กดั 20,000.00     ราคาต ่าสุด 6/11/63 IV4978/63
34 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,000.00                2,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จา่กดั 2,000.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จา่กดั 2,000.00      ราคาต ่าสุด 6/11/63 63028357
35 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,120.00                3,120.00       เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จา่กดั 3,120.00     บ.สหแพทยเ์ภสัช จา่กดั 3,120.00      ราคาต ่าสุด 6/11/63 9110260792
36 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 99,843.84               99,843.84     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จา่กดั 99,843.84   บ.ซิลลิคฟาร์มา จา่กดั 99,843.84     ราคาต ่าสุด 6/11/63 1166326922
37 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,300.00                3,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี 3,300.00     หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี 3,300.00      ราคาต ่าสุด 6/11/63 675027
38 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 9,900.00                9,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี 9,900.00     หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี 9,900.00      ราคาต ่าสุด 6/11/63 675028
39 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 1,800.00                1,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จา่กดั 1,800.00     บ.สหแพทยเ์ภสัช จา่กดั 1,800.00      ราคาต ่าสุด 6/11/63 9110260793
40 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 26,750.00               26,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จา่กดั 26,750.00   บ.สหแพทยเ์ภสัช จา่กดั 26,750.00     ราคาต ่าสุด 6/11/63 9110261475
41 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 62,000.00               62,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จา่กดั 62,000.00   บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จา่กดั 62,000.00     ราคาต ่าสุด 6/11/63 20IN08103167
42 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 16,050.00               16,050.00     เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอล็.ฮ้ัว จา่กดั 16,050.00   บ.บี.เอล็.ฮ้ัว จา่กดั 16,050.00     ราคาต ่าสุด 6/11/63 63033280
43 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,160.00                5,160.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จา่กดั 5,160.00     บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จา่กดั 5,160.00      ราคาต ่าสุด 6/11/63 631111103
44 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 26,750.00               26,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จา่กดั 26,750.00   บ.สหแพทยเ์ภสัช จา่กดั 26,750.00     ราคาต ่าสุด 6/11/63 9110261905
45 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 26,750.00               26,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จา่กดั 26,750.00   บ.สหแพทยเ์ภสัช จา่กดั 26,750.00     ราคาต ่าสุด 6/11/63 9110262228
46 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 86,402.50               86,402.50     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จา่กดั 86,402.50   บ.ซิลลิคฟาร์มา จา่กดั 86,402.50     ราคาต ่าสุด 16/11/63 1166399591
47 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 600.00                   600.00          เฉพาะเจาะจง บ.แกว้มงักรเภสัช จา่กดั 600.00       บ.แกว้มงักรเภสัช จา่กดั 600.00         ราคาต ่าสุด 16/11/63 IV63110040
48 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,500.00                4,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.อนิแพคฟาร์มา จา่กดั 4,500.00     บ.อนิแพคฟาร์มา จา่กดั 4,500.00      ราคาต ่าสุด 16/11/63 IV63041747
49 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 37,500.00               37,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จา่กดั 37,500.00   บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จา่กดั 37,500.00     ราคาต ่าสุด 16/11/63 631114910
50 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 17,120.00               17,120.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จา่กดั 17,120.00   บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จา่กดั 17,120.00     ราคาต ่าสุด 16/11/63 5448105032
51 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 9,500.00                9,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก ภิญโญฟาร์มาซี 9,500.00     หจก ภิญโญฟาร์มาซี 9,500.00      ราคาต ่าสุด 16/11/63 IV6340415
52 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 18,083.00               18,083.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จา่กดั 18,083.00   บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จา่กดั 18,083.00     ราคาต ่าสุด 16/11/63 5448106993
53 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 99,000.00               99,000.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 99,000.00   องค์การเภสัชกรรม 99,000.00     ราคาต ่าสุด 6/11/63 3010030040
54 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 1,200.00                1,200.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,200.00     องค์การเภสัชกรรม 1,200.00      ราคาต ่าสุด 6/11/63 3010030066
55 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 68,816.48               68,816.48     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 68,816.48   องค์การเภสัชกรรม 68,816.48     ราคาต ่าสุด 6/11/63 3010030039
56 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 96,250.00               96,250.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 96,250.00   องค์การเภสัชกรรม 96,250.00     ราคาต ่าสุด 6/11/63 3010030041
57 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 44.00                    44.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 44.00         องค์การเภสัชกรรม 44.00          ราคาต ่าสุด 6/11/63 3010030120
58 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 15,623.52               15,623.52     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 15,623.52   องค์การเภสัชกรรม 15,623.52     ราคาต ่าสุด 13/11/63 3010030420
59 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,600.00                6,600.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,600.00     องค์การเภสัชกรรม 6,600.00      ราคาต ่าสุด 16/11/63 3010030579
60 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 10,218.50               10,218.50     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10,218.50   องค์การเภสัชกรรม 10,218.50     ราคาต ่าสุด 16/11/63 3010030575
61 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 28,000.00               28,000.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 28,000.00   องค์การเภสัชกรรม 28,000.00     ราคาต ่าสุด 16/11/63 3010030553



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ
หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก
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62 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 35,000.00               35,000.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 35,000.00   องค์การเภสัชกรรม 35,000.00     ราคาต ่าสุด 16/11/63 3010030641
63 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 12,840.00               12,840.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กดั 12,840.00   บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กดั 12,840.00     ราคาต ่าสุด 6/11/63 5332631527
64 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 18,618.00               18,618.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กดั 18,618.00   บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กดั 18,618.00     ราคาต ่าสุด 6/11/63 5332661354
65 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 12,840.00               12,840.00     เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จา่กดั 12,840.00   บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จา่กดั 12,840.00     ราคาต ่าสุด 6/11/63 631004113
66 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 1,400.00                1,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จา่กดั 1,400.00     บ.เอฟ.ซี.พี. จา่กดั 1,400.00      ราคาต ่าสุด 6/11/63 103201000909
67 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 37,550.00               37,550.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ ที ที มาร์เกต็ต้ิง จา่กดั 37,550.00   บ.เอน็ ที ที มาร์เกต็ต้ิง จา่กดั 37,550.00     ราคาต ่าสุด 6/11/63 IV063004524
68 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 2,830.00                2,830.00       เฉพาะเจาะจง บ. เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เกต็ต้ิง จา่กดั 2,830.00     บ. เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เกต็ต้ิง จา่กดั 2,830.00      ราคาต ่าสุด 6/11/63 iv6301841
69 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 15,247.50               15,247.50     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จา่กดั 15,247.50   บ.ซิลลิคฟาร์มา จา่กดั 15,247.50     ราคาต ่าสุด 6/11/63 1166317329
70 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 10,700.00               10,700.00     เฉพาะเจาะจง บ. 4747 จา่กดั 10,700.00   บ. 4747 จา่กดั 10,700.00     ราคาต ่าสุด 6/11/63 20200152
71 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 11,700.00               11,700.00     เฉพาะเจาะจง บ. ฮิวเมอร์ริค จา่กดั 11,700.00   บ. ฮิวเมอร์ริค จา่กดั 11,700.00     ราคาต ่าสุด 6/11/63 IV0000788
72 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 21,000.00               21,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จา่กดั 21,000.00   บ.เอฟ.ซี.พี. จา่กดั 21,000.00     ราคาต ่าสุด 16/11/63 103201100160
73 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 4,999.98                4,999.98       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จา่กดั 4,999.98     บ.ซิลลิคฟาร์มา จา่กดั 4,999.98      ราคาต ่าสุด 16/11/63 1166382074
74 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 3,900.00                3,900.00       เฉพาะเจาะจง บ. ฮิวเมอร์ริค จา่กดั 3,900.00     บ. ฮิวเมอร์ริค จา่กดั 3,900.00      ราคาต ่าสุด 16/11/63 IV0000790
75 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 1,369.60                1,369.60       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จา่กดั 1,369.60     บ.ซิลลิคฟาร์มา จา่กดั 1,369.60      ราคาต ่าสุด 16/11/63 1166371013
76 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 5,450.00                5,450.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เดอะวนั เมดิคอล 5,450.00     หจก. เดอะวนั เมดิคอล 5,450.00      ราคาต ่าสุด 16/11/63 63/1047
77 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 2,240.00                2,240.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอ๊ส จา่กดั 2,240.00     บ.ไทยกอ๊ส จา่กดั 2,240.00      ราคาต ่าสุด 16/11/63 IV6337967
78 วสัดุ วสัดุเภสัชกรรม 54,000.00               54,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 54,000.00   หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 54,000.00     ราคาต ่าสุด 16/11/63 054/049
79 วสัดุ วสัดุเภสัชกรรม 39,000.00               39,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 39,000.00   หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 39,000.00     ราคาต ่าสุด 16/11/63 054/029
80 วสัดุ วสัดุเภสัชกรรม 54,000.00               54,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 54,000.00   หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 54,000.00     ราคาต ่าสุด 16/11/63 054/040
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