


วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ
หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก

1 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 99,843.84               99,843.84     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 99,843.84   บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 99,843.84   ราคาต  าสุด 8/2/2564 1166712530
2 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 30,800.00               30,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี 30,800.00   หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี 30,800.00   ราคาต  าสุด 8/2/2564 681451
3 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,966.00                6,966.00       เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 6,966.00     บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 6,966.00     ราคาต  าสุด 8/2/2564 212100792
4 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 9,150.00                9,150.00       เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากดั 9,150.00     บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากดั 9,150.00     ราคาต  าสุด 8/2/2564 214100126
5 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,800.00                4,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 4,800.00     บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 4,800.00     ราคาต  าสุด 8/2/2564 T6401/10646
6 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 21,507.00               21,507.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 21,507.00   บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 21,507.00   ราคาต  าสุด 8/2/2564 5448143719
7 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 12,840.00               12,840.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 12,840.00   บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 12,840.00   ราคาต  าสุด 8/2/2564 1166707103
8 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,000.00                4,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 4,000.00     บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 4,000.00     ราคาต  าสุด 8/2/2564 641003622
9 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 86,402.50               86,402.50     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 86,402.50   บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 86,402.50   ราคาต  าสุด 8/2/2564 1166738146
10 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 3,900.00                3,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากดั 3,900.00     บ.พรอส ฟาร์มา จ ากดั 3,900.00     ราคาต  าสุด 8/2/2564 INV-L-IM\2021010519
11 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 27,820.00               27,820.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอลฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 27,820.00   บ.ฮีลลอลฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 27,820.00   ราคาต  าสุด 8/2/2564 IV21001159
12 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 11,000.00               11,000.00     เฉพาะเจาะจง บ. ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 11,000.00   บ. ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 11,000.00   ราคาต  าสุด 8/2/2564 IV6401001159
13 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,959.00                4,959.00       เฉพาะเจาะจง บ. เอ.เอน็.บี.ลาบอราตอรี  จ ากดั 4,959.00     บ. เอ.เอน็.บี.ลาบอราตอรี  จ ากดั 4,959.00     ราคาต  าสุด 8/2/2564 8370370429
14 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 13,700.00               13,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 13,700.00   บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 13,700.00   ราคาต  าสุด 8/2/2564 641004243
15 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 42,988.32               42,988.32     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 42,988.32   บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 42,988.32   ราคาต  าสุด 8/2/2564 1166749304
16 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,400.00                5,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.พนาพัฒน์ เฮลแคร์ จ ากดั 5,400.00     บ.พนาพัฒน์ เฮลแคร์ จ ากดั 5,400.00     ราคาต  าสุด 8/2/2564 PN2100385
17 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 5,100.00                5,100.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 5,100.00     บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลดินดัสตร้ี จ ากดั 5,100.00     ราคาต  าสุด 8/2/2564 641005277
18 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,250.00                2,250.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 2,250.00     บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 2,250.00     ราคาต  าสุด 8/2/2564 PIN2100782
19 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,250.00                8,250.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 8,250.00     บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั 8,250.00     ราคาต  าสุด 8/2/2564 SI14/2100991
20 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   ราคาต  าสุด 8/2/2564 8210118794
21 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 8,000.00                8,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 8,000.00     บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 8,000.00     ราคาต  าสุด 8/2/2564 INV6401-0373
22 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 11,000.00               11,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มา่ไลน์ จ ากดั 11,000.00   บ.ฟาร์มา่ไลน์ จ ากดั 11,000.00   ราคาต  าสุด 8/2/2564 SI21-00917
23 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 4,250.00                4,250.00       เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 4,250.00     บ.ที.โอ.เคมคิอลส์(1979)จ ากดั 4,250.00     ราคาต  าสุด 8/2/2564 T6401/11272
24 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 10,675.00               10,675.00     เฉพาะเจาะจง บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 10,675.00   บ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 10,675.00   ราคาต  าสุด 8/2/2564 21N01335
25 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 91,500.00               91,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 91,500.00   บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 91,500.00   ราคาต  าสุด 8/2/2564 1166771461
26 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 34,260.00               34,260.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 34,260.00   บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 34,260.00   ราคาต  าสุด 8/2/2564 9110274967
27 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 6,400.00                6,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 6,400.00     บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 6,400.00     ราคาต  าสุด 8/2/2564 IU1010739

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์  2564
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที ่28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 
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แบบ สขร.1 

28 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 2,500.00                2,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 2,500.00     หจก. ภิญโญฟาร์มาซี 2,500.00     ราคาต  าสุด 8/2/2564 IV6402755
29 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 10,914.00               10,914.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10,914.00   องค์การเภสัชกรรม 10,914.00   ราคาต  าสุด 8/2/2564 3010032675
30 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 96,250.00               96,250.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 96,250.00   องค์การเภสัชกรรม 96,250.00   ราคาต  าสุด 8/2/2564 3010032651
31 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 7,023.20                7,023.20       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 7,023.20     องค์การเภสัชกรรม 7,023.20     ราคาต  าสุด 8/2/2564 3010032674
32 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 66,536.00               66,536.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 66,536.00   องค์การเภสัชกรรม 66,536.00   ราคาต  าสุด 8/2/2564 3010032672
33 วสัดุ เวชภัณฑ์ยา 1,605.00                1,605.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,605.00     องค์การเภสัชกรรม 1,605.00     ราคาต  าสุด 8/2/2564 3010032611
34 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอน็.อ.ีเมดิคอล 52,500.00 หจก. เอน็.อ.ีเมดิคอล 52,500.00 ราคาต  าสุด 8/2/2564 621935
35 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 62,400.00 62,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เดอะวนั เมดิคอล 62,400.00 หจก. เดอะวนั เมดิคอล 62,400.00 ราคาต  าสุด 8/2/2564 64/0016
36 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 4,280.00 เอส เอ โมเดิร์น ไลน์ 4,280.00 ราคาต  าสุด 8/2/2564 IV640007
37 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 8,700.00 บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 8,700.00 ราคาต  าสุด 8/2/2564 103210100290
38 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 26,250.00 26,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 26,250.00 บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 26,250.00 ราคาต  าสุด 8/2/2564 103210100400
39 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 29,400.00 บ.เอฟ.ซี.พี. จ ากดั 29,400.00 ราคาต  าสุด 8/2/2564 103210100554
40 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 12,000.00 บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั 12,000.00 ราคาต  าสุด 8/2/2564 640102859
41 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ ที ที มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 11,400.00 บ.เอน็ ที ที มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 11,400.00 ราคาต  าสุด 8/2/2564 IV064000184
42 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 38,100.00 38,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชยัโปรดิวซ์ จ ากดั 38,100.00 บ.ชยัโปรดิวซ์ จ ากดั 38,100.00 ราคาต  าสุด 8/2/2564 1201210941
43 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 59,580.00 59,580.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชยัโปรดิวซ์ จ ากดั 38,100.00 บ.ชยัโปรดิวซ์ จ ากดั 38,100.00 ราคาต  าสุด 8/2/2564 1101210940
44 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชยัโปรดิวซ์ จ ากดั 38,100.00 บ.ชยัโปรดิวซ์ จ ากดั 38,100.00 ราคาต  าสุด 8/2/2564 1201210942
45 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วอีาร์ ซัพอร์ต 2,600.00 หจก. วอีาร์ ซัพอร์ต 2,600.00 ราคาต  าสุด 8/2/2564 640570
46 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอน็.อ.ีเมดิคอล 62,500.00 หจก. เอน็.อ.ีเมดิคอล 62,500.00 ราคาต  าสุด 8/2/2564 640225
47 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากดั 7,200.00 บ.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)จ ากดั 7,200.00 ราคาต  าสุด 8/2/2564 UG94105787
48 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 8,089.20 8,089.20 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 8,089.20 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 8,089.20 ราคาต  าสุด 8/2/2564 5333352379
49 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 18,618.00 18,618.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 18,618.00 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 18,618.00 ราคาต  าสุด 8/2/2564 5333353141
50 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 6,420.00 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 6,420.00 ราคาต  าสุด 8/2/2564 5333344591
51 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 5,350.00 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากดั 5,350.00 ราคาต  าสุด 8/2/2564 5448155607
52 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 9,416.00 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 9,416.00 ราคาต  าสุด 8/2/2564 5333336981
53 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 44,400.00 44,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ ที ที มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 44,400.00 บ.เอน็ ที ที มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 44,400.00 ราคาต  าสุด 8/2/2564 IV064000713
54 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล 40,500.00 หจก.ย.ูเอม็.แอล 40,500.00 ราคาต  าสุด 9/2/2564 64/0328



วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลง เหตผุลที่ วนัตรวจรับ เลขที่ใบสง่ของ
หรือจา้ง ซ้ือหรือจา้ง คัดเลอืก

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์  2564
โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันที ่28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1 

55 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 12,785.00 12,785.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี  เมดิคอล  อนิดัสตร้ี  จ ากดั 12,785.00 บ.เอเชยี  เมดิคอล  อนิดัสตร้ี  จ ากดั 12,785.00 ราคาต  าสุด 10/2/2564 IV06400700
56 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอสี เมดิคอล  ซัพพลาย 8,000.00 หจก.นอร์ทอสี เมดิคอล  ซัพพลาย 8,000.00 ราคาต  าสุด 11/2/2564 537395
57 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 28,485.00 28,485.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ม ีทู  เมดิแคร์ 28,485.00 หจก.ม ีทู  เมดิแคร์ 28,485.00 ราคาต  าสุด 12/2/2564 64/0005
58 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 31,120.00 31,120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล 31,120.00 หจก.ย.ูเอม็.แอล 31,120.00 ราคาต  าสุด 13/2/2564 64/0245
59 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล  จ ากดั (มหาชน) 6,600.00 บ.เทคโนเมดิคัล  จ ากดั (มหาชน) 6,600.00 ราคาต  าสุด 14/2/2564 21011760
60 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไวเทิล  ซายน์  เมดิคอล 7,500.00 หจก.ไวเทิล  ซายน์  เมดิคอล 7,500.00 ราคาต  าสุด 15/2/2564 0916
61 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 54,313.20 54,313.20 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 54,313.20 บ.ซิลลิคฟาร์มา จ ากดั 54,313.20 ราคาต  าสุด 16/2/2564 1166846103
62 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 36,240.00 36,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย.ูเอม็.แอล 36,240.00 หจก.ย.ูเอม็.แอล 36,240.00 ราคาต  าสุด 17/2/2564 64/0301
63 วสัดุ เวชภัณฑ์ยามใิชย่า 7,233.20 7,233.20 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 7,233.20 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั 7,233.20 ราคาต  าสุด 18/2/2564 5333397865
64 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 16,865.00 16,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษิท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั 16,865.00 บริษิท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั 16,865.00 ราคาต  าสุด 8/2/1964 A2101-1435
65 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากดั 7,350.00 บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากดั 7,350.00 ราคาต  าสุด 8/2/1964 IV2012102341
66 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากดั 1,700.00 บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากดั 1,700.00 ราคาต  าสุด 8/2/1964 IV2121100735
67 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 31,779.00 31,779.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 31,779.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 31,779.00 ราคาต  าสุด 8/2/1964 5333180616.00
68 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 10,593.00 10,593.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 10,593.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 10,593.00 ราคาต  าสุด 8/2/1964 533318044

69 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 16,050.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั 16,050.00 ราคาต  าสุด 11/2/2564 5333297134.00

70 วสัดุ วสัดุทันตกรรม 30,210.00 30,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท-์เมท จ ากดั 30,210.00 บริษัท เด็นท-์เมท จ ากดั 30,210.00 ราคาต  าสุด 11/2/2564 IVG00055886

71 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 43,680.00 43,680.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 43,680.00 สภากาชาดไทย 43,680.00 ราคาต  าสุด 10/2/2564 640966/00091

72 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 522,220.00 522,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอนิโนเทคลาบอราทอรี เซอร์วสิจ ากดั 522,220.00 บริษัทอนิโนเทคลาบอราทอรี เซอร์วสิจ ากดั 522,220.00 ราคาต  าสุด 10/2/2564 SV001/6401192

73 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 230.00 230.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 230.00 สภากาชาดไทย 230.00 ราคาต  าสุด 10/2/2564 640956/00042

74 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 371,096.00 371,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 371,096.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 371,096.00 ราคาต  าสุด 10/2/2564 IV-121010602

75 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 15,944.00 15,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอก็นอสติก จ ากดั 15,944.00 บริษัท ไทย ไดแอก็นอสติก จ ากดั 15,944.00 ราคาต  าสุด 10/2/2564 6401246

76 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 35,090.00 35,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 35,090.00 บริษัทแล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 35,090.00 ราคาต  าสุด 10/2/2564 IV6402-0217

77 วสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโปรเฟสชั นแนล เมดิคอล ซายน์ จ ากดั 5,000.00 บริษัทโปรเฟสชั นแนล เมดิคอล ซายน์ จ ากดั 5,000.00 ราคาต  าสุด 10/2/2564 PM6401-286

78 วสัดุ วสัดุส านักงาน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์ 2,000.00 ร้านศรีด ารงค์ 2,000.00 ราคาต  าสุด 5/2/2564 6/64

79 วสัดุ วสัดุงานบ้านงานครัว 36,420.00 36,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีด ารงค์ 36,420.00 ร้านศรีด ารงค์ 36,420.00 ราคาต  าสุด 5/2/2564 7/64

80 วสัดุ วสัดุงานบ้านงานครัว 29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.จ.ีเทรดด้ิง 29,700.00 หจก.เอส.จ.ีเทรดด้ิง 29,700.00 ราคาต  าสุด 15/2/2564 056
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