
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง/วธิกีารจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 63,793.50        หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วรัิช ออกซิเจน หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วรัิช ออกซิเจน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 30 วนั

2 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,500.00          บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากัด บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

3 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,300.00          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

4 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,927.40        บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

5 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,424.00          บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

6 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 24,309.00        หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

7 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,250.00          บ.ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บ.ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

8 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00        บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

9 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,400.00        บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

10 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,474.80        หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

11 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,540.00        บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

12 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,550.00          ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 30 วนั

13 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,220.00          บริษัท น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 30 วนั

14 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 24,500.00        ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/10/2019 30 วนั

15 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,590.00          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/10/2019 30 วนั

16 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,000.00        บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/10/2019 30 วนั

17 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,914.00        บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/10/2019 30 วนั

18 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 44,195.00        หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/10/2019 30 วนั

19 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,920.00          บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/10/2019 30 วนั

20 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00          บริษัท แอมเบส พลัส จ ากัด บริษัท แอมเบส พลัส จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/10/2019 30 วนั

21 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 40,390.00        หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/10/2019 30 วนั

22 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,240.00          บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/10/2019 30 วนั

23 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,140.00          บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/10/2019 30 วนั

24 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,000.00          บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/10/2019 30 วนั

25 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,280.00          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/10/2019 30 วนั

26 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,733.40          บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/10/2019 30 วนั

27 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,272.80          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วรัิช ออกซิเจน หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วรัิช ออกซิเจน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 31/10/2019 30 วนั

28 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 28,419.80        หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/11/2019 30 วนั

29 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,590.00          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/11/2019 30 วนั

30 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00        บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/11/2019 30 วนั

31 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,560.00          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/11/2019 30 วนั

32 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,000.00        บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากัด บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 6/11/2019 30 วนั

33 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,600.00        บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 6/11/2019 30 วนั

34 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 43,100.00        ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 6/11/2019 30 วนั

35 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,050.00          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 6/11/2019 30 วนั

แบบ  สขร.1

ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลจนุ

วนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ระยะเวลา

จัดซ้ือจัด

จ้าง



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง/วธิกีารจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

แบบ  สขร.1

ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลจนุ

วนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ระยะเวลา

จัดซ้ือจัด

จ้าง

36 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,980.00        บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 6/11/2019 30 วนั

37 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,800.00          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/11/2019 30 วนั

38 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,388.80          บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/11/2019 30 วนั

39 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 31,180.00        หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/11/2019 30 วนั

40 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,200.00          บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/11/2019 30 วนั

41 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,140.00          บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/11/2019 30 วนั

42 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,200.00          บริษัท บีทีแอล เมดิคอล เทคโนโลจส์ี จ ากัด บริษัท บีทีแอล เมดิคอล เทคโนโลจส์ี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/11/2019 30 วนั

43 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,500.00          บริษัท เทคเอซ จ ากัด บริษัท เทคเอซ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/11/2019 30 วนั

44 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 32,000.00        ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 30 วนั

45 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,533.50        หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/12/2019 30 วนั

46 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,490.00          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/12/2019 30 วนั

47 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,590.00          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/12/2019 30 วนั

48 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,000.00        บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/12/2019 30 วนั

49 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,400.00          บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/12/2019 30 วนั

50 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,250.00          บ.ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บ.ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/12/2019 30 วนั

51 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 63,381.82        หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วรัิช ออกซิเจน หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วรัิช ออกซิเจน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/12/2019 30 วนั

52 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,906.00        บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/12/2019 30 วนั

53 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00        บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/12/2019 30 วนั

54 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 58,535.00        หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 6/12/2019 30 วนั

55 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,280.00          บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/12/2019 30 วนั

56 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,500.00        บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/12/2019 30 วนั

57 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,400.00        ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เก็ตต้ิงอินสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/12/2019 30 วนั

58 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,140.00          บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/12/2019 30 วนั

59 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,640.00          บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/12/2019 30 วนั

60 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,900.00          ร้าน เอ็นย.ูเมดิคอล ร้าน เอ็นย.ูเมดิคอล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/12/2019 30 วนั

61 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,900.00          บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/12/2019 30 วนั

62 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,100.00          หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/12/2019 30 วนั

63 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,000.00        บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากัด บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/12/2019 30 วนั

64 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,140.00          บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/10/2019 30 วนั

65 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,350.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา หา้งหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

66 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,660.00 ซีฟาม จ ากัด ซีฟาม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

67 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,490.00 ที แมน ฟาร์มา จ ากัด ที แมน ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

68 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,800.00 อาร์เอ็กซ์ จ ากัด อาร์เอ็กซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั
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69 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 29,286.00 สหแพทย์เภสัช สหแพทย์เภสัช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

70 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,800.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

71 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,580.00 เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

72 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,500.00 เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

73 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,500.00 คอนติเนนเติลฟาร์ม จ ากัด คอนติเนนเติลฟาร์ม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

74 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 39,030.00 เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

75 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 24,000.00 คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

76 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,750.00 มาสุ จ ากัด มาสุ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

77 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,700.00 ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด(มหาชน) ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด(มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

78 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,260.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

79 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,000.00 บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

80 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,000.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

81 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,820.00 โปลิฟาร์ม จ ากัด โปลิฟาร์ม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

82 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,300.00 บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

83 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 31,746.00 ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

84 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,400.00 แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

85 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,000.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

86 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,500.00 พรอส ฟาร์มา จ ากัด พรอส ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

87 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 50,000.00 เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

88 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,200.00 ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

89 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 22,100.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

90 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,914.00 บริษัท บี.เอ็ล.เอช เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช เทร็ดด้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

91 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,097.20 เกร๊ทเตอร์มายบาซิน เกร๊ทเตอร์มายบาซิน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

92 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,580.00 คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล> คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล> เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

93 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,500.00 บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

94 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,400.00 ยูเมด้า ยูเมด้า เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 90 วนั

95 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,250.00 ยูเนียน เมดดิคอล ยูเนียน เมดดิคอล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั

96 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,000.00 ไบโอฟาร์มเคมิคัลส์ จ ากัด ไบโอฟาร์มเคมิคัลส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั

97 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,222.50 อาร์เอ็กซ์ จ ากัด อาร์เอ็กซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั

98 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,560.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอร่ี หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอร่ี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั

99 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,662.00 หจก.ภญิโญฟาร์มาซี หจก.ภญิโญฟาร์มาซี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั

100 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,000.00 บริษัท เครส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท เครส ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั

101 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 84,500.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั

102 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,194.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั

103 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 31,451.58 ดีเคเอสเอช  (ประเทศไทย)  จ ากัด ดีเคเอสเอช  (ประเทศไทย)  จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั
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104 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 31,244.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั

105 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,000.00 ที พี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) ที พี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั

106 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,000.00 ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด(มหาชน) ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด(มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั

107 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 108,130.00 คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั

108 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 206,958.65 องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั

109 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,150.00 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั

110 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,750.00 เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั

111 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,200.00 มาซา แลบ จ ากัด มาซา แลบ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั

112 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,220.00 โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั

113 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,970.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั

114 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 48,000.00 เมดไลน์ จ ากัด เมดไลน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 90 วนั

115 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,050.00 ที แมน ฟาร์มา จ ากัด ที แมน ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

116 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,000.00 เมดดิไฟว ์ฟาร์ม่า เมดดิไฟว ์ฟาร์ม่า เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

117 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 59,920.00 ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

118 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 95,000.00 เมดไลน์ จ ากัด เมดไลน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

119 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,150.00 แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

120 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 26,360.00 พรอส ฟาร์มา จ ากัด พรอส ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

121 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,600.00 ส.เจริญเภสัช เทรดด้ิง ส.เจริญเภสัช เทรดด้ิง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

122 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,200.00 พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

123 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,062.00 เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

124 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,640.00 โปลิฟาร์ม จ ากัด โปลิฟาร์ม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

125 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,080.00 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

126 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 24,000.00 สหแพทย์เภสัช สหแพทย์เภสัช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

127 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,560.00 สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

128 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,100.00 เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

129 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,400.00 โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรีส์ โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรีส์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

130 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,000.00 จไีอเอส ฟาร์มา จไีอเอส ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

131 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,150.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา หา้งหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

132 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,156.00 ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

133 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 25,300.00 คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

134 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 31,630.72 องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 90 วนั

135 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,000.00 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 22/10/2019 90 วนั

136 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 39,480.00 เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 22/10/2019 90 วนั

137 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,353.00 แสงไทยเมดิคอล จ ากัด แสงไทยเมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 22/10/2019 90 วนั

138 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,150.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 22/10/2019 90 วนั
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139 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,124.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 22/10/2019 90 วนั

140 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,000.00 โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรีส์ โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรีส์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 22/10/2019 90 วนั

141 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 76,000.00 คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 22/10/2019 90 วนั

142 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00 หา้งหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา หา้งหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 22/10/2019 90 วนั

143 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,580.00 เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 22/10/2019 90 วนั

144 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,000.00 สหแพทย์เภสัช สหแพทย์เภสัช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 22/10/2019 90 วนั

145 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,000.00 บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

146 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 60,480.00 คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

147 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 31,746.00 ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

148 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,480.00 เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

149 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,300.00 เมดไลน์ จ ากัด เมดไลน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

150 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,800.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

151 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,568.00 เกร๊ทเตอร์มายบาซิน เกร๊ทเตอร์มายบาซิน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

152 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,000.00 พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

153 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,000.00 มาสุ จ ากัด มาสุ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

154 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 34,500.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

155 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,300.00 แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

156 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 27,000.00 ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ จ ากัด ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพฯ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

157 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,800.00 อาร์เอ็กซ์ จ ากัด อาร์เอ็กซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

158 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,951.00 สหแพทย์เภสัช สหแพทย์เภสัช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

159 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,800.00 เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

160 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,400.00 เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

161 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,830.00 ที แมน ฟาร์มา จ ากัด ที แมน ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

162 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,500.00 บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

163 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,960.00 ซีฟาม จ ากัด ซีฟาม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

164 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,150.00 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา สนง.คณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

165 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 79,123.80 องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/11/2019 90 วนั

166 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 30,000.00 ยูโทเปีย้น จ ากัด ยูโทเปีย้น จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/11/2019 90 วนั

167 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,550.00 ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด(มหาชน) ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด(มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/11/2019 90 วนั

168 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 24,218.38 ดีเคเอสเอช  (ประเทศไทย)  จ ากัด ดีเคเอสเอช  (ประเทศไทย)  จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/11/2019 90 วนั

169 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 44,298.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/11/2019 90 วนั

170 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,500.00 ที พี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) ที พี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/11/2019 90 วนั

171 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,500.00 ที แมน ฟาร์มา จ ากัด ที แมน ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/11/2019 90 วนั

172 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,750.00 เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/11/2019 90 วนั

173 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,000.00 ไบโอฟาร์มเคมิคัลส์ จ ากัด ไบโอฟาร์มเคมิคัลส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/11/2019 90 วนั
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174 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,600.00 โปลิฟาร์ม จ ากัด โปลิฟาร์ม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/11/2019 90 วนั

175 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,500.00 พรอส ฟาร์มา จ ากัด พรอส ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/11/2019 90 วนั

176 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 48,000.00 เมดไลน์ จ ากัด เมดไลน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/11/2019 90 วนั

177 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 28,000.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/11/2019 90 วนั

178 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,350.00 สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/11/2019 90 วนั

179 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 27,000.00 สหแพทย์เภสัช สหแพทย์เภสัช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/11/2019 90 วนั

180 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,300.00 เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/11/2019 90 วนั

181 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 141,997.50 องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/11/2019 90 วนั

182 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,400.00 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/11/2019 90 วนั

183 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 76,000.00 คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/11/2019 90 วนั

184 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 33,390.00 เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/11/2019 90 วนั

185 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,550.00 บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/11/2019 90 วนั

186 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,000.00 ที แมน ฟาร์มา จ ากัด ที แมน ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/11/2019 90 วนั

187 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,120.00 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/11/2019 90 วนั

188 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,000.00 เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/11/2019 90 วนั

189 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,520.00 พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/11/2019 90 วนั

190 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,420.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/11/2019 90 วนั

191 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,900.00 แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/11/2019 90 วนั

192 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,500.00 เมดไลน์ จ ากัด เมดไลน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/11/2019 90 วนั

193 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,452.00 สหแพทย์เภสัช สหแพทย์เภสัช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/11/2019 90 วนั

194 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,300.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอร่ี หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอร่ี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/11/2019 90 วนั

195 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 70,909.05 องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/11/2019 90 วนั

196 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,000.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/12/2019 90 วนั

197 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,696.40 บริษัท ดีเคเอสเอช  (ประเทศไทย)  จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช  (ประเทศไทย)  จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/12/2019 90 วนั

198 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,000.00 บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/12/2019 90 วนั

199 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 50,000.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/12/2019 90 วนั

200 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 55,000.00 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/12/2019 90 วนั

201 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,610.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/12/2019 90 วนั

202 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 40,200.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/12/2019 90 วนั

203 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,400.00 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/12/2019 90 วนั

204 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,278.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/12/2019 90 วนั

205 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,000.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/12/2019 90 วนั

206 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,800.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/12/2019 90 วนั

207 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,950.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/12/2019 90 วนั

208 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 21,400.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/12/2019 90 วนั
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209 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,156.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/12/2019 90 วนั

210 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,500.00 บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/12/2019 90 วนั

211 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,500.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/12/2019 90 วนั

212 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,800.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/12/2019 90 วนั

213 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,100.00 บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/12/2019 90 วนั

214 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,500.00 บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/12/2019 90 วนั

215 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,400.00 บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/12/2019 90 วนั

216 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,300.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/12/2019 90 วนั

217 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,640.00 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/12/2019 90 วนั

218 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,000.00 บริษัท แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/12/2019 90 วนั

219 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,200.00 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/12/2019 90 วนั

220 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 89,684.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/12/2019 90 วนั

221 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,272.00 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 90 วนั

222 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,000.00 บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 90 วนั

223 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,550.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 90 วนั

224 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,460.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 90 วนั

225 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 47,080.00 บริษัท ฮ๊ลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท ฮ๊ลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 90 วนั

226 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,660.00 บริษัท ซีฟาม จ ากัด บริษัท ซีฟาม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 90 วนั

227 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 95,000.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 90 วนั

228 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,750.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 90 วนั

229 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,750.00 บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 90 วนั

230 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,220.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 90 วนั

231 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,291.00 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 90 วนั

232 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,022.50 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 90 วนั

233 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,438.30 บริษัท ดีเคเอสเอช  (ประเทศไทย)  จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช  (ประเทศไทย)  จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 90 วนั

234 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,250.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 90 วนั

235 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,612.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 90 วนั

236 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,500.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 90 วนั

237 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,750.00 บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 90 วนั

238 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 30,000.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 90 วนั

239 ซ้ือยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 131,135.70 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 90 วนั

240 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,860.00          บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/12/2019 45 วนั

241 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,500.00          บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 45 วนั

242 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,320.00        บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 45 วนั

243 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,625.00        บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/10/2019 45 วนั
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244 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 38,630.00        บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/10/2019 45 วนั

245 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 39,957.01        บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/10/2019 45 วนั

246 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,400.00          บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช(1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช(1988) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/10/2019 45 วนั

247 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,860.00          บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/10/2019 45 วนั

248 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,100.00        บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/10/2019 45 วนั

249 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,000.00          บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 22/10/2019 45 วนั

250 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,200.00          บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 22/10/2019 45 วนั

251 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,875.00          บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช(1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช(1988) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 45 วนั

252 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,000.00          บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 45 วนั

253 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 32,575.00        บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 45 วนั

254 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,232.00          บริษัท นูเด้นท์ จ ากัด บริษัท นูเด้นท์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 45 วนั

255 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,268.45        บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 45 วนั

256 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,181.84          บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 45 วนั

257 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,984.00        บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 45 วนั

258 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,980.00        บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 45 วนั

259 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,956.00          บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 14/11/2019 45 วนั

260 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,040.00          บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช(1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช(1988) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 45 วนั

261 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,680.00          บริษัทเด้นท์ - เมท จ ากัด บริษัทเด้นท์ - เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 45 วนั

262 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,220.00          บริษัทเด้นท์ - เมท จ ากัด บริษัทเด้นท์ - เมท จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 45 วนั

263 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,542.32          บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 45 วนั

264 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,542.32          บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 45 วนั

265 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,947.40          บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 45 วนั

266 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,350.00          หจก.เซ่ียงไฮ้ ทันตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ ทันตภณัฑ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 45 วนั

267 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,840.00          บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช(1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช(1988) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 45 วนั

268 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,340.00          บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 45 วนั

269 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,700.00          บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 45 วนั

270 ซ้ือวสัดุทันตกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,450.00          บริษัท ไดรว ์เด็นทัล่ อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท ไดรว ์เด็นทัล่ อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/11/2019 45 วนั

271 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,996.00          นางขันทอง ปานนอก นางขันทอง ปานนอก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 15 วนั

272 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,200.00          นางกัลยา ประเสริฐไทย นางกัลยา ประเสริฐไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 15 วนั

273 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,450.00          นายชิติพัทธ ์มาฟู นายชิติพัทธ ์มาฟู เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/10/2019 15 วนั

274 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 430.00            ร้านเสน่หแ์ก๊ส ร้านเสน่หแ์ก๊ส เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 15 วนั

275 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,200.00          นางกัลยา ประเสริฐไทย นางกัลยา ประเสริฐไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 15 วนั

276 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,694.00          นางขันทอง ปานนอก นางขันทอง ปานนอก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 15 วนั

277 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,811.00          นางขันทอง ปานนอก นางขันทอง ปานนอก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/10/2019 15 วนั

278 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,200.00          นางกัลยา ประเสริฐไทย นางกัลยา ประเสริฐไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/10/2019 15 วนั
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279 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,993.00          นางขันทอง ปานนอก นางขันทอง ปานนอก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 21/10/2019 15 วนั

280 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,525.00          นายชิติพัทธ ์มาฟู นายชิติพัทธ ์มาฟู เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 21/10/2019 15 วนั

281 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,549.00          ร้านเจน้้อย ร้านเจน้้อย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 21/10/2019 15 วนั

282 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 430.00            ร้านเสน่หแ์ก๊ส ร้านเสน่หแ์ก๊ส เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 21/10/2019 15 วนั

283 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,989.00          นางขันทอง ปานนอก นางขันทอง ปานนอก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/10/2019 15 วนั

284 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,800.00          นางกัลยา ประเสริฐไทย นางกัลยา ประเสริฐไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/10/2019 15 วนั

285 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,992.00          ร้านเจน้้อย ร้านเจน้้อย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/10/2019 15 วนั

286 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 430.00            ร้านเสน่หแ์ก๊ส ร้านเสน่หแ์ก๊ส เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/10/2019 15 วนั

287 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,613.00          นางขันทอง ปานนอก นางขันทอง ปานนอก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/11/2019 15 วนั

288 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,800.00          นางกัลยา ประเสริฐไทย นางกัลยา ประเสริฐไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/11/2019 15 วนั

289 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,577.00          นางขันทอง ปานนอก นางขันทอง ปานนอก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 6/11/2019 15 วนั

290 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,800.00          นางกัลยา ประเสริฐไทย นางกัลยา ประเสริฐไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 6/11/2019 15 วนั

291 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,987.00          นางขันทอง ปานนอก นางขันทอง ปานนอก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/11/2019 15 วนั

292 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,290.00          นางขันทอง ปานนอก นางขันทอง ปานนอก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/11/2019 15 วนั

293 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,500.00          นายชิติพัทธ ์มาฟู นายชิติพัทธ ์มาฟู เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/11/2019 15 วนั

294 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,596.00          นางขันทอง ปานนอก นางขันทอง ปานนอก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 21/11/2019 15 วนั

295 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,600.00          นางกัลยา ประเสริฐไทย นางกัลยา ประเสริฐไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 21/11/2019 15 วนั

296 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,997.00          นางขันทอง ปานนอก นางขันทอง ปานนอก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/11/2019 15 วนั

297 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,275.00          นายชิติพัทธ ์มาฟู นายชิติพัทธ ์มาฟู เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/11/2019 15 วนั

298 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,521.00          ร้านเจน้้อย ร้านเจน้้อย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 25/11/2019 15 วนั

299 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,800.00          นางกัลยา ประเสริฐไทย นางกัลยา ประเสริฐไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 28/11/2019 15 วนั

300 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,779.00          นางขันทอง ปานนอก นางขันทอง ปานนอก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 28/11/2019 15 วนั

301 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,996.00          นางขันทอง ปานนอก นางขันทอง ปานนอก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 29/11/2019 15 วนั

302 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,984.00          ร้านเจน้้อย ร้านเจน้้อย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 29/11/2019 15 วนั

303 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 860.00            ร้านเสน่หแ์ก๊ส ร้านเสน่หแ์ก๊ส เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 29/11/2019 15 วนั

304 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,800.00          นางกัลยา ประเสริฐไทย นางกัลยา ประเสริฐไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/12/2019 15 วนั

305 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,901.00          นางขันทอง ปานนอก นางขันทอง ปานนอก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/12/2019 15 วนั

306 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,337.00          นางขันทอง ปานนอก นางขันทอง ปานนอก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 6/12/2019 15 วนั

307 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,800.00          นางกัลยา ประเสริฐไทย นางกัลยา ประเสริฐไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/12/2019 15 วนั

308 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,382.00          นางขันทอง ปานนอก นางขันทอง ปานนอก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/12/2019 15 วนั

309 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,360.00          นางกัลยา ประเสริฐไทย นางกัลยา ประเสริฐไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 20/12/2019 15 วนั

310 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,996.00          นางขันทอง ปานนอก นางขันทอง ปานนอก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 20/12/2019 15 วนั

311 ซ้ือวสัดุบริโภค โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,720.00          นางขันทอง ปานนอก นางขันทอง ปานนอก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 26/12/2019 15 วนั

312 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 930.00            ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/11/2019 30 วนั

313 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 24,250.00        บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/11/2019 30 วนั
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จัดซ้ือจัด

จ้าง

314 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,500.00          บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากัด บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/11/2019 30 วนั

315 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 33,300.00        บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/11/2019 30 วนั

316 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 76,042.48        บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/11/2019 30 วนั

317 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 43,200.00        บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/11/2019 30 วนั

318 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,935.00          บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/11/2019 30 วนั

319 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,080.00        บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 7/11/2019 30 วนั

320 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 43,015.00        บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/11/2019 30 วนั

321 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,470.00          ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/10/2019 30 วนั

322 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 43,200.00        บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

323 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,770.00        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

324 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 96,020.22        บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

325 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 72,750.00        บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

326 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 41,830.00        บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

327 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 33,300.00        บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

328 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 34,600.00        บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

329 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,852.00          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

330 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,590.00        บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป  จ ากัด บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป  จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

331 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 27,606.00        บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

332 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,420.00        บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

333 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 26,496.00        บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

334 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00          บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/10/2019 30 วนั

335 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 29,960.00        บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/10/2019 30 วนั


