


วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่ วันตรวจรับ เลขที่ใบส่งของ
หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก

1 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 53,040.00              53,040.00     เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย ธ.ค.63 53,040.00   สภากาชาดไทย ธ.ค.63 53,040.00     ราคาต ่าสุด 8/1/2564 640949/00015
2 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                 1,330.00        1,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จา่กัด      1,330.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จา่กัด       1,330.00 ราคาต ่าสุด 14/1/2564 IV-121010325
3 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์              113,268.00     113,268.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จา่กัด   113,268.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จา่กัด    113,268.00 ราคาต ่าสุด 14/1/2564 IV-120120722
4 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                 6,000.00        6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จา่กัด      6,000.00 บริษัทแล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จา่กัด       6,000.00 ราคาต ่าสุด 14/1/2564 IV6401-0075
5 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                 3,930.00        3,930.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย ธ.ค.63      3,930.00 สภากาชาดไทย ธ.ค.63       3,930.00 ราคาต ่าสุด 14/1/2564 640939/00061
6 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์                 5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง ชัยวายุครุฑ      5,000.00 ชัยวายุครุฑ       5,000.00 ราคาต ่าสุด 14/1/2564 VRT0164/002
7 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์               32,338.00      32,338.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จา่กัด    32,338.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จา่กัด      32,338.00 ราคาต ่าสุด 14/1/2564 IV-121010167
8 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์               10,944.00      10,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จา่กัด    10,944.00 บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จา่กัด      10,944.00 ราคาต ่าสุด 14/1/2564 6401006
9 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 13,290.00              13,290.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทแล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จา่กัด 13,290.00   บริษัทแล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จา่กัด 13,290.00     ราคาต ่าสุด 14/1/2564 IV6401-0193
10 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 3,172.00                3,172.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทคอมเมอร์เชียลซายน์ จา่กัด 3,172.00     บริษัทคอมเมอร์เชียลซายน์ จา่กัด 3,172.00      ราคาต ่าสุด 14/1/2564 IV640011
11 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7,500.00                7,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็กซ์แล็บ จา่กัด 7,500.00     บริษัทเอ็กซ์แล็บ จา่กัด 7,500.00      ราคาต ่าสุด 14/1/2564 EX-IV6401-018
12 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 74,900.00              74,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กัด 74,900.00   บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กัด 74,900.00     ราคาต ่าสุด 14/1/2564 533166797
13 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 20,680.00              20,680.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จา่กัด 20,680.00   บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จา่กัด 20,680.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 631120894
14 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 23,250.00              23,250.00     เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จา่กัด 23,250.00   บ.โปลิฟาร์ม จา่กัด 23,250.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 IVU-63039227
15 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,500.00                3,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี 3,500.00     หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี 3,500.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 678554
16 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,346.00                8,346.00       เฉพาะเจาะจง บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จา่กัด8,346.00     บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จา่กัด8,346.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 DS6928/00003
17 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,850.00                5,850.00       เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จา่กัด 5,850.00     บ.พาตาร์แลบ (2517) จา่กัด 5,850.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 IU0120033
18 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 1,320.00                1,320.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี 1,320.00     หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี 1,320.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 678553
19 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,800.00                2,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กัด 2,800.00     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กัด 2,800.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 5332968051
20 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 11,973.30              11,973.30     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จา่กัด 11,973.30   บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จา่กัด 11,973.30     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 5448117489
21 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 11,100.00              11,100.00     เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จา่กัด 11,100.00   บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอรี ส์(1969)จา่กัด11,100.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 VIV120120020
22 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,850.00                8,850.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จา่กัด 8,850.00     บ.ซิลลิคฟาร์มา จา่กัด 8,850.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 1166542438
23 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,800.00                8,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอเชี ยน ฟาร์มาซูติคัล จา่กัด 8,800.00     บ.เอเชี ยน ฟาร์มาซูติคัล จา่กัด 8,800.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 002645
24 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,500.00                5,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จา่กัด 5,500.00     บ.พรอส ฟาร์มา จา่กัด 5,500.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 INV-L-IM\2020120187
25 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 9,600.00                9,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก ภิญโญฟาร์มาซี 9,600.00     หจก ภิญโญฟาร์มาซี 9,600.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 IV6343556
26 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,600.00                5,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จา่กัด 5,600.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จา่กัด 5,600.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 63032513
27 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,650.00                4,650.00       เฉพาะเจาะจง บ เอสพีเอส เมดิคอล จา่กัด 4,650.00     บ เอสพีเอส เมดิคอล จา่กัด 4,650.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 SI 14/2024049
28 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 41,730.00              41,730.00     เฉพาะเจาะจง บ ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จา่กัด 41,730.00   บ ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จา่กัด 41,730.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 IV2012118
29 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 27,800.00              27,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพี เฮสท์แคร์ จา่กัด 27,800.00   บ.ทีเอ็นพี เฮสท์แคร์ จา่กัด 27,800.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 8201215790
30 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 10,600.00              10,600.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี 10,600.00   หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี 10,600.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 679343
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31 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,500.00                4,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก ดรัก จา่กัด 4,500.00     บ.บางกอก ดรัก จา่กัด 4,500.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 SI20-62944
32 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,000.00                6,000.00       เฉพาะเจาะจง บ เอสพีเอส เมดิคอล จา่กัด 6,000.00     บ เอสพีเอส เมดิคอล จา่กัด 6,000.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 SI 14/2024984
33 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,239.99                6,239.99       เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จา่กัด 6,239.99     บ.สหแพทย์เภสัช จา่กัด 6,239.99      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 9110268895
34 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 38,000.00              38,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพี เฮสท์แคร์ จา่กัด 38,000.00   บ.ทีเอ็นพี เฮสท์แคร์ จา่กัด 38,000.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 8201228502
35 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,100.00                8,100.00       เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จา่กัด 8,100.00     บ.สหแพทย์เภสัช จา่กัด 8,100.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 9110270922
36 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,000.00                5,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจา่กัด 5,000.00     บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจา่กัด 5,000.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 8201201653
37 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 12,500.00              12,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ จา่กัด 12,500.00   บ.มาสุ จา่กัด 12,500.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 193699
38 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,040.00                5,040.00       เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีโอ.เคมิคอลส์(1979)จา่กัด 5,040.00     บ.ท.ีโอ.เคมิคอลส์(1979)จา่กัด 5,040.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 T6312/11753
39 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,000.00                4,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก ภิญโญฟาร์มาซี 4,000.00     หจก ภิญโญฟาร์มาซี 4,000.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 IV6346068
40 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,544.00                6,544.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จา่กัด 6,544.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จา่กัด 6,544.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 63034248
41 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 9,630.00                9,630.00       เฉพาะเจาะจง บ. โอทีซี จา่กัด 9,630.00     บ. โอทีซี จา่กัด 9,630.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 201215
42 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,220.00                8,220.00       เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จา่กัด 8,220.00     บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จา่กัด 8,220.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 202149604
43 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 87,160.00              87,160.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จา่กัด 87,160.00   บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จา่กัด87,160.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 631128276
44 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 73,600.00              73,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จา่กัด 73,600.00   บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จา่กัด73,600.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 631128277
45 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 1,920.00                1,920.00       เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จา่กัด 1,920.00     บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จา่กัด 1,920.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 20IN08123207
46 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 14,750.00              14,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจา่กัด 14,750.00   บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจา่กัด 14,750.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 8201202365
47 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 90,000.00              90,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จา่กัด 90,000.00   บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จา่กัด90,000.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 631129147
48 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 58,600.00              58,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจา่กัด 58,600.00   บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯจา่กัด 58,600.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 8210100158
49 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,808.00                8,808.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพี เฮสท์แคร์ จา่กัด 8,808.00     บ.ทีเอ็นพี เฮสท์แคร์ จา่กัด 8,808.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 8210100824
50 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 31,500.00              31,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จา่กัด 31,500.00   บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จา่กัด 31,500.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 UG94090313
51 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 10,500.00              10,500.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10,500.00   องค์การเภสัชกรรม 10,500.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 3010030757
52 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 13,400.00              13,400.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 13,400.00   องค์การเภสัชกรรม 13,400.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 3010030741
53 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 68,391.70              68,391.70     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 68,391.70   องค์การเภสัชกรรม 68,391.70     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 3010031128
54 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 10,000.00              10,000.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10,000.00   องค์การเภสัชกรรม 10,000.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 3010031412
55 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 88,093.00              88,093.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 88,093.00   องค์การเภสัชกรรม 88,093.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 3010031425
56 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 18,000.00              18,000.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 18,000.00   องค์การเภสัชกรรม 18,000.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 3010031302
57 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,912.60                4,912.60       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 4,912.60     องค์การเภสัชกรรม 4,912.60      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 3010031580
58 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 52,500.00              52,500.00     เฉพาะเจาะจง บ. ไปรยาลใหญ่ 52,500.00   บ. ไปรยาลใหญ่ 52,500.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 2011-0030
59 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 7,200.00                7,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จา่กัด 7,200.00     บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จา่กัด 7,200.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 UG94090334
60 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 9,600.00                9,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จา่กัด 9,600.00     บ.เอฟ.ซี.พ.ี จา่กัด 9,600.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 103201200219
61 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 14,000.00              14,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จา่กัด 14,000.00   บ.สหแพทย์เภสัช จา่กัด 14,000.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 8080124623
62 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 55,680.00              55,680.00     เฉพาะเจาะจง บ.ชัยโปรดิวซ์ จา่กัด 55,680.00   บ.ชัยโปรดิวซ์ จา่กัด 55,680.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 0712200935
63 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 8,988.00                8,988.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กัด 8,988.00     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กัด 8,988.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 5332986275
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64 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 6,741.00                6,741.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กัด 6,741.00     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กัด 6,741.00      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 5332970119
65 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 42,468.30              42,468.30     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กัด 42,468.30   บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กัด 42,468.30     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 5332985847
66 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 1,979.50                1,979.50       เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จา่กัด 1,979.50     บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จา่กัด 1,979.50      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 631202512
67 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 52,500.00              52,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น.อี.เมดิคอล 52,500.00   หจก. เอ็น.อี.เมดิคอล 52,500.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 621934
68 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 37,236.00              37,236.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กัด 37,236.00   บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กัด 37,236.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 5333076320
69 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 7,746.80                7,746.80       เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กัด 7,746.80     บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จา่กัด 7,746.80      ราคาต ่าสุด 12/1/2564 5333075905
70 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 55,500.00              55,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พ.ี จา่กัด 55,500.00   บ.เอฟ.ซี.พ.ี จา่กัด 55,500.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 103210100004
71 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 77,040.00              77,040.00     เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จา่กัด 77,040.00   บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จา่กัด 77,040.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 640100636
72 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 9,000.00                9,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จา่กัด 9,000.00     บ.ซิลลิคฟาร์มา จา่กัด 9,000.00      ราคาต ่าสุด 10/1/2564 1166673163
73 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 17,500.00              17,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย 17,500.00   บ.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย 17,500.00     ราคาต ่าสุด 13/1/2564 64/0066
74 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 7,600.00                7,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย 7,600.00     บ.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย 7,600.00      ราคาต ่าสุด 13/1/2564 64/0067
75 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 16,800.00              16,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอเชี ยน เมดิคอล อินดัสตร้ี จา่กัด 16,800.00   บ.เอเชี ยน เมดิคอล อินดัสตร้ี จา่กัด 16,800.00     ราคาต ่าสุด 21/1/2564 IV6400123
76 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 18,000.00              18,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย 18,000.00   บ.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย 18,000.00     ราคาต ่าสุด 25/1/2564 64/0137
77 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 50,000.00              50,000.00     เฉพาะเจาะจง เอส เอ โมเดิร์น  ไลน์ 50,000.00   เอส เอ โมเดิร์น  ไลน์ 50,000.00     ราคาต ่าสุด 11/1/2564 IV640006
78 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 51,360.00              51,360.00     เฉพาะเจาะจง เอส เอ โมเดิร์น  ไลน์ 51,360.00   เอส เอ โมเดิร์น  ไลน์ 51,360.00     ราคาต ่าสุด 11/1/2564 IV640009
79 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 12,000.00              12,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย 12,000.00   บ.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย 12,000.00     ราคาต ่าสุด 13/1/2564 64/0068
80 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 5,000.00                5,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย 5,000.00     บ.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย 5,000.00      ราคาต ่าสุด 21/1/2564 IV6400162
81 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 3,405.00                3,405.00       เฉพาะเจาะจง บ.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย 3,405.00     บ.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย 3,405.00      ราคาต ่าสุด 25/1/2564 640207
82 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา 5,000.00                5,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย 5,000.00     บ.ย.ูเอ็ม.แอล ซัพพลาย 5,000.00      ราคาต ่าสุด 25/1/2564 103210100852
83 วสัดุ วสัดุเภสัชกรรม 47,500.00              47,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 47,500.00   หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 47,500.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 055/064
84 วสัดุ วสัดุเภสัชกรรม 60,000.00              60,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 60,000.00   หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 60,000.00     ราคาต ่าสุด 12/1/2564 055/087
85 วสัดุ วสัดุงานบ้านงานครัว 72,000.00              72,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 72,000.00   หจก.เอสจ ีเทรดด้ิง 72,000.00     ราคาต ่าสุด 5/1/2564 055/049
86 วสัดุ วสัดุงานบ้านงานครัว 45,200.00              45,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีด่ารงค์ 45,200.00   ร้าน ศรีด่ารงค์ 45,200.00     ราคาต ่าสุด 8/1/2564 4/64
87 วสัดุ วสัดุส่านักงาน 22,320.00              22,320.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีด่ารงค์ 22,320.00   ร้าน ศรีด่ารงค์ 22,320.00     ราคาต ่าสุด 11/1/2564 5/64
88 วสัดุ วสัดุส่านักงาน 24,380.00              24,380.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีด่ารงค์ 24,380.00   ร้าน ศรีด่ารงค์ 24,380.00     ราคาต ่าสุด 5/1/2564 3/64
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