
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง เลขทีต่รวจรบั
วงเงนิ

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ
วันที่

ตรวจรบั
เลขทีส่ั่งซ้ือ เลขทีบ่ิล จ ำนวนเงนิ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ MR6000026 4,940.00 ตกลงราคา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาดบราทอร่ี แมเนจเม้นท์
ราคาที่เสนอ 4,940.00 บาท

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาดบราทอร่ี แมเนจเม้นท์
ราคาที่เสนอ 4,940.00 บาท

26/07/17 ME6000031 12417/2017 4,940.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

2 ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ MR6000027 10,330.00 ตกลงราคา
บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี   จ ากัด
ราคาที่เสนอ 10,330.00 บาท

บริษัท ศูนยแ์ลบธนบุรี   จ ากัด
ราคาที่เสนอ 10,330.00 บาท

26/07/17 ME6000032 IV-17072822 10,330.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

3 ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ MR6000028 17,695.00 ตกลงราคา
บริษัท สุรนารี เมดิคอล แล็บ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,894.00 บาท

บริษัท สุรนารี เมดิคอล แล็บ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,894.00 บาท

31/07/17 ME6000026 INV6004005 17,695.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

4 วสัดุอื่น OH6000011 2,894.00 ตกลงราคา
นาง รุ่งทิพย ์ทองมี
ราคาที่เสนอ 2,894.00 บาท

นาง รุ่งทิพย ์ทองมี
ราคาที่เสนอ 2,894.00 บาท

18/07/17 OT6000011
-

2,894.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

5 จา้งเหมา/คชจ.อื่นๆ R16000031 2,500.00 ตกลงราคา
ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

07/07/17 O46000022 13/4 2,500.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

6 จา้งเหมา/คชจ.อื่นๆ R16000032 2,561.00 ตกลงราคา
 จริาวฒิุค้าไม้และวสัดุก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 2,561.00 บาท

 จริาวฒิุค้าไม้และวสัดุก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 2,561.00 บาท

07/07/17 O46000036 27/20 2,561.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

7 จา้งเหมา/คชจ.อื่นๆ R16000033 1,500.00 ตกลงราคา
บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วสิ
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วสิ
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

19/07/17 O46000035 S2-6006 1,500.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

8 จา้งเหมา/คชจ.อื่นๆ R16000034 2,112.00 ตกลงราคา
บริษัท แสงพิทักษ์การไฟฟ้า จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,112.00 บาท

บริษัท แสงพิทักษ์การไฟฟ้า จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,112.00 บาท

13/07/17 O46000038 CR25600909 2,112.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

9 จา้งเหมา/คชจ.อื่นๆ R16000035 2,250.00 ตกลงราคา
 จริาวฒิุค้าไม้และวสัดุก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 2,250.00 บาท

 จริาวฒิุค้าไม้และวสัดุก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 2,250.00 บาท

14/07/17 O46000039 38/20 2,250.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

10 จา้งเหมา/คชจ.อื่นๆ R16000036 1,688.59 ตกลงราคา
 จริาวฒิุค้าไม้และวสัดุก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 1,688.59 บาท

 จริาวฒิุค้าไม้และวสัดุก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 1,688.59 บาท

17/07/17 O46000040 39/20 1,688.59
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

11 จา้งเหมา/คชจ.อื่นๆ R16000037 2,950.00 ตกลงราคา
บริษัท แสงพิทักษ์การไฟฟ้า จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,950.00 บาท

บริษัท แสงพิทักษ์การไฟฟ้า จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,950.00 บาท

17/07/17 O46000041 CR25600925 2,950.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

12 จา้งเหมา/คชจ.อื่นๆ R16000038 2,659.00 ตกลงราคา
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 2,659.00 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 2,659.00 บาท

20/07/17 O46000042 30/3 2,659.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

13 จา้งเหมา/คชจ.อื่นๆ R16000039 2,850.00 ตกลงราคา
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 2,850.00 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 2,850.00 บาท

20/07/17 O46000043 29/3 2,850.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

14 จา้งเหมา/คชจ.อื่นๆ R16000040 2,850.00 ตกลงราคา
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 2,850.00 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 2,850.00 บาท

20/07/17 O46000044 31/3 2,850.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

15 จา้งเหมา/คชจ.อื่นๆ R16000041 3,150.00 ตกลงราคา
ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 3,150.00 บาท

ร้าน โพทะเลค้าเหล็ก
ราคาที่เสนอ 3,150.00 บาท

20/07/17 O46000045 32/3 3,150.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

16 จา้งเหมา/คชจ.อื่นๆ R16000042 98.00 ตกลงราคา
 จริาวฒิุค้าไม้และวสัดุก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 98.00 บาท

 จริาวฒิุค้าไม้และวสัดุก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 98.00 บาท

26/07/17 O46000047 1/21 98.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

17 จา้งเหมา/คชจ.อื่นๆ R16000043 608.00 ตกลงราคา
 จริาวฒิุค้าไม้และวสัดุก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 608.00 บาท

 จริาวฒิุค้าไม้และวสัดุก่อสร้าง
ราคาที่เสนอ 608.00 บาท

27/07/17 O46000046 2/21 608.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม 2560
โรงพยำบำลโพทะเล



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง เลขทีต่รวจรบั
วงเงนิ

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ
วันที่

ตรวจรบั
เลขทีส่ั่งซ้ือ เลขทีบ่ิล จ ำนวนเงนิ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม 2560
โรงพยำบำลโพทะเล

18 ค่าใช้จา่ยอื่น R16000045 150.00 ตกลงราคา
 สยามโทรทัศน์
ราคาที่เสนอ 150.00 บาท

 สยามโทรทัศน์
ราคาที่เสนอ 150.00 บาท

31/07/17 O46000048 35/16 150.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

19 ค่าจา้งเหมา R26000166 92,169.00 ตกลงราคา
ร้าน พิจติร เซ็นเตอร์ คลีนนิ่ง
ราคาที่เสนอ 92,169.00 บาท

ร้าน พิจติร เซ็นเตอร์ คลีนนิ่ง
ราคาที่เสนอ 92,169.00 บาท

03/07/17 P26000019 20 92,169.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

20 ค่าจา้งเหมา R26000167 6,552.00 ตกลงราคา
นาย ณัฐวฒิุ ก้อนแก้ว
ราคาที่เสนอ 6,552.00 บาท

นาย ณัฐวฒิุ ก้อนแก้ว
ราคาที่เสนอ 6,552.00 บาท

03/07/17 P26000191
-

6,552.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

21 ค่าจา้งเหมา R26000168 11,230.00 ตกลงราคา
นาย ปริญญา  กล่ินหอม
ราคาที่เสนอ 11,230.00 บาท

นาย ปริญญา  กล่ินหอม
ราคาที่เสนอ 11,230.00 บาท

03/07/17 P26000192
-

11,230.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

22 ค่าจา้งเหมา R26000169 11,030.00 ตกลงราคา
นาย อรรถสิทธิ์ สมสกุล
ราคาที่เสนอ 11,030.00 บาท

นาย อรรถสิทธิ์ สมสกุล
ราคาที่เสนอ 11,030.00 บาท

03/07/17 P26000193
-

11,030.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

23 ค่าจา้งเหมา R26000170 53,400.00 ตกลงราคา
นาง สุนันท์  จาดฤทธิ์
ราคาที่เสนอ 53,400.00 บาท

นาง สุนันท์  จาดฤทธิ์
ราคาที่เสนอ 53,400.00 บาท

03/07/17 P26000020
-

53,400.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

24 ค่าจา้งเหมา R26000171 6,552.00 ตกลงราคา
นางสาว ลลิตา  รอดสงฆ์
ราคาที่เสนอ 6,552.00 บาท

นางสาว ลลิตา  รอดสงฆ์
ราคาที่เสนอ 6,552.00 บาท

03/07/17 P26000194
-

6,552.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

25 ค่าจา้งเหมา R26000172 2,500.00 ตกลงราคา
 เทศบาลต าบลโพทะเล
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

 เทศบาลต าบลโพทะเล
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท

06/07/17 P26000195 พจ53103/320 2,500.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

26 ค่าจา้งเหมา R26000173 11,400.00 ตกลงราคา
หจก. ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์
ราคาที่เสนอ 11,400.00 บาท

หจก. ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์
ราคาที่เสนอ 11,400.00 บาท

17/07/17 P26000198 60/1236 11,400.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

27 ค่าจา้งเหมา R26000174 5,992.00 ตกลงราคา
บริษัท เมกกะฟิล จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
ราคาที่เสนอ 5,992.00 บาท

บริษัท เมกกะฟิล จ ากัด(ส านักงานใหญ)่
ราคาที่เสนอ 5,992.00 บาท

19/07/17 P26000208 IV-17/0413 5,992.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

28 ค่าจา้งเหมา R26000175 12,000.00 ตกลงราคา
นาย วารินทร์  นวลแตง
ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท

นาย วารินทร์  นวลแตง
ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท

20/07/17 P26000223 12,000.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

29 ค่าจา้งเหมา R26000178 7,607.70 ตกลงราคา
ร้าน วสุิทธก์ษัตริย ์เดนตอลแลป
ราคาที่เสนอ 7,607.70 บาท

ร้าน วสุิทธก์ษัตริย ์เดนตอลแลป
ราคาที่เสนอ 7,607.70 บาท

26/07/17 P26000224 IV60-0040 7,607.70
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

30 ค่าจา้งเหมา R26000179 10,881.90 ตกลงราคา
ร้าน วสุิทธก์ษัตริย ์เดนตอลแลป
ราคาที่เสนอ 10,881.90 บาท

ร้าน วสุิทธก์ษัตริย ์เดนตอลแลป
ราคาที่เสนอ 10,881.90 บาท

26/07/17 P26000225 IV60-005 10,881.90
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

31 ค่าจา้งเหมา R26000180 13,385.00 ตกลงราคา
บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด(สาขาพิษณุโลก)
ราคาที่เสนอ 13,385.00 บาท

บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด(สาขาพิษณุโลก)
ราคาที่เสนอ 13,385.00 บาท

26/07/17 P26000226 PLBI1706-000191 13,385.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

32 ค่าจา้งเหมา R26000181 29,200.30 ตกลงราคา
 รุ่งนภา เดนตอลแลป
ราคาที่เสนอ 29,200.30 บาท

 รุ่งนภา เดนตอลแลป
ราคาที่เสนอ 29,200.30 บาท

26/07/17 P26000227 60-20 29,200.30
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

33 ค่าจา้งเหมา R26000182 11,520.00 ตกลงราคา
ร้าน จงเจริญ เด็นทัลแลป
ราคาที่เสนอ 11,520.00 บาท

ร้าน จงเจริญ เด็นทัลแลป
ราคาที่เสนอ 11,520.00 บาท

26/07/17 P26000228 06/60-06 11,520.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

34 ค่าจา้งเหมา R26000183 7,471.81 ตกลงราคา
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพทะเล
ราคาที่เสนอ 7,471.81 บาท

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพทะเล
ราคาที่เสนอ 7,471.81 บาท

26/07/17 P26000209 9007716482 7,471.81
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง
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35 วสัดุงานบ้าน R36000055 860.00 ตกลงราคา
ร้าน มิตต์แท้
ราคาที่เสนอ 860.00 บาท

ร้าน มิตต์แท้
ราคาที่เสนอ 860.00 บาท

11/07/17 P36000053 IV201709853 860.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

37 วสัดุงานบ้าน R36000057 12,021.45 ตกลงราคา
บริษัท แมกซ์เคลน จ ากัด
ราคาที่เสนอ 12,021.45 บาท

บริษัท แมกซ์เคลน จ ากัด
ราคาที่เสนอ 12,021.45 บาท

14/07/17 P36000056 60-2112 12,021.45
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

38 วสัดุงานบ้าน R36000058 706.00 ตกลงราคา
ร้าน มิตต์แท้
ราคาที่เสนอ 706.00 บาท

ร้าน มิตต์แท้
ราคาที่เสนอ 706.00 บาท

24/07/17 P36000057 IV201710074 706.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

39 วสัดุงานบ้าน R36000059 560.00 ตกลงราคา
ร้าน มิตต์แท้
ราคาที่เสนอ 560.00 บาท

ร้าน มิตต์แท้
ราคาที่เสนอ 560.00 บาท

31/07/17 P36000058 IV201710358 560.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

40 วสัดุคอมพิวเตอร์ R76000008 65,930.00 ตกลงราคา
ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์
ราคาที่เสนอ 65,930.00 บาท

ร้าน เซ็น เซ็นเตอร์
ราคาที่เสนอ 65,930.00 บาท

20/07/17 P76000008 IV17071701 65,930.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

41 วสัดุทันตกรรม R86000031 17,284.01 ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 17,284.01 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 17,284.01 บาท

25/07/17 P86000031 5324539085 17,284.01
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

42 วสัดุทันตกรรม R86000032 1,644.00 ตกลงราคา
บริษัท ยนูิต้ี เด็นตัล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,644.00 บาท

บริษัท ยนูิต้ี เด็นตัล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,644.00 บาท

25/07/17 P86000032 IS1005986 1,644.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

43 ค่าซ่อมแซมค.การแพทยR์96000009 14,980.00 ตกลงราคา
 บริษัท บางกอกอินเตอร์คอน จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,980.00 บาท

 บริษัท บางกอกอินเตอร์คอน จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,980.00 บาท

17/07/17 Z86000008 INV6007-010 14,980.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

44 ค่าซ่อมแซมค.การแพทยR์96000010 6,000.00 ตกลงราคา
บริษัท พิจติร เดนตัล 2005 จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท

บริษัท พิจติร เดนตัล 2005 จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท

31/07/17 Z86000009 IV1704126 6,000.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

45 ค่าซ่อมแซมค.ยานพาหนะRH6000035 3,852.00 ตกลงราคา
บริษัท อลินกิจสยาม จ ากัด สาขาบึงนาราง
ราคาที่เสนอ 3,852.00 บาท

บริษัท อลินกิจสยาม จ ากัด สาขาบึงนาราง
ราคาที่เสนอ 3,852.00 บาท

12/07/17 PI6000035 REP17-00132 3,852.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

46 ค่าซ่อมแซมค.ยานพาหนะRH6000036 3,200.00 ตกลงราคา
ร้าน โพทะเล ยางยนต์
ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท

ร้าน โพทะเล ยางยนต์
ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท

13/07/17 PI6000036 25/39 3,200.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

47 ค่าซ่อมแซมค.ยานพาหนะRH6000037 31,940.57 ตกลงราคา
บริษัท อลินกิจสยาม จ ากัด สาขาบึงนาราง
ราคาที่เสนอ 31,940.57 บาท

บริษัท อลินกิจสยาม จ ากัด สาขาบึงนาราง
ราคาที่เสนอ 31,940.57 บาท

14/07/17 PI6000037 REP17-00133 31,940.57
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

48 ค่าซ่อมแซมค.ยานพาหนะRH6000038 9,044.18 ตกลงราคา
บริษัท มิตซูวฒิุกลการ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,044.18 บาท

บริษัท มิตซูวฒิุกลการ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,044.18 บาท

14/07/17 PI6000038 DO6007-0078 9,044.18
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

49 ค่าซ่อมแซมค.ยานพาหนะRH6000039 12,800.00 ตกลงราคา
ร้าน โพทะเล ยางยนต์
ราคาที่เสนอ 12,800.00 บาท

ร้าน โพทะเล ยางยนต์
ราคาที่เสนอ 12,800.00 บาท

20/07/17 PI6000040 32/39 12,800.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

50 ค่าซ่อมแซมค.ยานพาหนะRH6000041 3,400.00 ตกลงราคา
ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์
ราคาที่เสนอ 3,400.00 บาท

ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์
ราคาที่เสนอ 3,400.00 บาท

25/07/17 PI6000041 20/5 3,400.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

51 ค่าซ่อมแซมค.ยานพาหนะRH6000042 1,720.00 ตกลงราคา
ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์
ราคาที่เสนอ 1,720.00 บาท

ร้าน สไป๊ซ์ คาร์แคร์
ราคาที่เสนอ 1,720.00 บาท

19/07/17 PI6000039 19/5 1,720.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

52 ค่าซ่อมแซมค.ยานพาหนะRH6000043 9,600.00 ตกลงราคา
นาย สมภาร  ทองประจกัษ์
ราคาที่เสนอ 9,600.00 บาท

นาย สมภาร  ทองประจกัษ์
ราคาที่เสนอ 9,600.00 บาท

31/07/17 PI6000042 200/04 9,600.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง
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53 วสัดุเชื้อเพลิง RI6000011 380.00 ตกลงราคา
หจก. ศรีทองการไฟฟ้า
ราคาที่เสนอ 380.00 บาท

หจก. ศรีทองการไฟฟ้า
ราคาที่เสนอ 380.00 บาท

18/07/17 PH6000012 485/9 380.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

54 วสัดุเชื้อเพลิง RI6000012 16,939.50 ตกลงราคา
ห้างหุน้ส่วนจ าด ยเูคเมด(ส านักงานใหญ)่
ราคาที่เสนอ 16,939.50 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ยเูคเมด(ส านักงานใหญ)่
ราคาที่เสนอ 16,939.50 บาท

27/07/17 PH6000015 6000264 16,939.50
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

55 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000161 14,250.00 ตกลงราคา
บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,250.00 บาท

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,250.00 บาท

03/07/17 PJ6000161 3.10677E+11 14,250.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

56 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000162 12,615.30 ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 12,615.30 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 12,615.30 บาท

03/07/17 PJ6000162 5324553904 12,615.30
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

57 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000163 6,420.00 ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,420.00 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,420.00 บาท

03/07/17 PJ6000163 5324590480 6,420.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

58 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000164 3,300.00 ตกลงราคา
บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,300.00 บาท

บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,300.00 บาท

03/07/17 PJ6000164 IV6021923 3,300.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

59 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000165 4,280.00 ตกลงราคา
บริษัท โอเร็กซ์  เทรดด้ิง  จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,280.00 บาท

บริษัท โอเร็กซ์  เทรดด้ิง  จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,280.00 บาท

03/07/17 PJ6000165 600604787 4,280.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

60 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000166 13,000.00 ตกลงราคา
น.ส. มาเลียม  ทองเกิด
ราคาที่เสนอ 13,000.00 บาท

น.ส. มาเลียม  ทองเกิด
ราคาที่เสนอ 13,000.00 บาท

11/07/17 PJ6000166
-

13,000.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

61 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000167 7,500.00 ตกลงราคา
บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด
ราคาที่เสนอ 7,500.00 บาท

บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด
ราคาที่เสนอ 7,500.00 บาท

11/07/17 PJ6000167 103170601176 7,500.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

62 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000168 3,200.00 ตกลงราคา
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด
ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท

11/07/17 PJ6000168 604058 3,200.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

63 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000169 14,250.00 ตกลงราคา
บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัดป
ราคาที่เสนอ 14,250.00 บาท

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัดป
ราคาที่เสนอ 14,250.00 บาท

17/07/17 PJ6000169 310777400640 14,250.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

64 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000170 4,600.00 ตกลงราคา
บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,600.00 บาท

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,600.00 บาท

17/07/17 PJ6000170 310777400617 4,600.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

65 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000171 15,247.50 ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 15,247.50 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 15,247.50 บาท

17/07/17 PJ6000171 5324652238 15,247.50
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

66 เวชภัณฑ์มิใช่ยา RJ6000172 11,600.00 ตกลงราคา
บริษัท อุดมภัณฑ์  ซัพพลาย จ ากัด
ราคาที่เสนอ 11,600.00 บาท

บริษัท อุดมภัณฑ์  ซัพพลาย จ ากัด
ราคาที่เสนอ 11,600.00 บาท

17/07/17 PJ6000172 60/00645 11,600.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

67 วสัดุการแพทย์ RM6000029 28,250.00 ตกลงราคา
 นิตยาเหล็กเพชร
ราคาที่เสนอ 28,250.00 บาท

 นิตยาเหล็กเพชร
ราคาที่เสนอ 28,250.00 บาท

04/07/17 PL6000029 20/60/1 28,250.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

68 วสัดุการแพทย์ RM6000030 5,650.00 ตกลงราคา
บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย ์จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,650.00 บาท

บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย ์จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,650.00 บาท

17/07/17 PL6000033 BLM6006-00432 5,650.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

69 วสัดุการแพทย์ RM6000031 6,810.00 ตกลงราคา
บริษัท เจเอ็นที เมดิคอล แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,810.00 บาท

บริษัท เจเอ็นที เมดิคอล แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,810.00 บาท

19/07/17 PL6000034 INV-1707-006 6,810.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
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70 วสัดุการแพทย์ RM6000032 1,800.00 ตกลงราคา
 กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท

 กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท

25/07/17 PL6000035 009/0443 1,800.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

71 วสัดุการแพทย์ RM6000033 49,500.00 ตกลงราคา
หจก. วอีาร์  ซัพพอร์ต
ราคาที่เสนอ 49,500.00 บาท

หจก. วอีาร์  ซัพพอร์ต
ราคาที่เสนอ 49,500.00 บาท

25/07/17 PL6000036 603432 49,500.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

72 วสัดุการแพทย์ RM6000034 13,300.00 ตกลงราคา
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด
ราคาที่เสนอ 13,300.00 บาท

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด
ราคาที่เสนอ 13,300.00 บาท

25/07/17 PL6000037 M6006-0904 13,300.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

73 วสัดุการแพทย์ RM6000035 12,800.00 ตกลงราคา
หจก. วอีาร์  ซัพพอร์ต
ราคาที่เสนอ 12,800.00 บาท

หจก. วอีาร์  ซัพพอร์ต
ราคาที่เสนอ 12,800.00 บาท

26/07/17 PL6000038 603430 12,800.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

74 วสัดุการแพทย์ RM6000036 12,510.00 ตกลงราคา
หจก. วอีาร์  ซัพพอร์ต
ราคาที่เสนอ 12,510.00 บาท

หจก. วอีาร์  ซัพพอร์ต
ราคาที่เสนอ 12,510.00 บาท

26/07/17 PL6000039 603431 12,510.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

75 วสัดุการแพทย์ RM6000037 5,000.00 ตกลงราคา
 ศูนยอ์นามัยที่ 3 นครสวรรค์
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

 ศูนยอ์นามัยที่ 3 นครสวรรค์
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

31/07/17 PL6000040
-

5,000.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

76 เวชภัณฑ์ยา RO6000485 12,500.00 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 12,500.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 12,500.00 บาท

03/07/17 PN6000485 10332447 12,500.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

77 เวชภัณฑ์ยา RO6000486 20,019.70 ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 20,019.70 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 20,019.70 บาท

03/07/17 PN6000486 5324570772 20,019.70
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

78 เวชภัณฑ์ยา RO6000487 5,885.00 ตกลงราคา
บริษัท ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,885.00 บาท

บริษัท ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,885.00 บาท

03/07/17 PN6000487 5447285438 5,885.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

79 เวชภัณฑ์ยา RO6000488 86,420.00 ตกลงราคา
บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 86,420.00 บาท

บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 86,420.00 บาท

03/07/17 PN6000488 DIS170622-070 86,420.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

80 เวชภัณฑ์ยา RO6000489 14,500.00 ตกลงราคา
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,500.00 บาท

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,500.00 บาท

03/07/17 PN6000489 110709991 14,500.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

81 เวชภัณฑ์ยา RO6000490 6,650.00 ตกลงราคา
หสม. พรีเมด  ฟาร์มา
ราคาที่เสนอ 6,650.00 บาท

หสม. พรีเมด  ฟาร์มา
ราคาที่เสนอ 6,650.00 บาท

03/07/17 PN6000490 IN600600279 6,650.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

82 เวชภัณฑ์ยา RO6000491 54,570.00 ตกลงราคา
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 54,570.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 54,570.00 บาท

03/07/17 PN6000491 1160359978 54,570.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

83 เวชภัณฑ์ยา RO6000492 8,250.00 ตกลงราคา
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,250.00 บาท

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด
ราคาที่เสนอ 8,250.00 บาท

03/07/17 PN6000492 IU7061042 8,250.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

84 เวชภัณฑ์ยา RO6000493 19,260.00 ตกลงราคา
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 19,260.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 19,260.00 บาท

03/07/17 PN6000493 1160360090 19,260.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

85 เวชภัณฑ์ยา RO6000494 6,612.60 ตกลงราคา
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,612.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,612.00 บาท

03/07/17 PN6000494 1160360279 6,612.60
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

86 เวชภัณฑ์ยา RO6000495 52,800.00 ตกลงราคา
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด
ราคาที่เสนอ 52,800.00 บาท

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด
ราคาที่เสนอ 52,800.00 บาท

03/07/17 PN6000495 601058301 52,800.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
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87 เวชภัณฑ์ยา RO6000496 9,900.00 ตกลงราคา
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,900.00 บาท

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,900.00 บาท

03/07/17 PN6000496 IV6006002986 9,900.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

88 เวชภัณฑ์ยา RO6000497 7,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท

03/07/17 PN6000497 60247896 7,000.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

89 เวชภัณฑ์ยา RO6000498 9,600.00 ตกลงราคา
หจก. ภิญโญฟาร์มาซี
ราคาที่เสนอ 9,600.00 บาท

หจก. ภิญโญฟาร์มาซี
ราคาที่เสนอ 9,600.00 บาท

03/07/17 PN6000498 IV6015896 9,600.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

90 เวชภัณฑ์ยา RO6000499 9,950.00 ตกลงราคา
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,950.00 บาท

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,950.00 บาท

03/07/17 PN6000499 SI24/1703436 9,950.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

91 เวชภัณฑ์ยา RO6000500 9,400.00 ตกลงราคา
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,400.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,400.00 บาท

04/07/17 PN6000500 1160371415 9,400.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

92 เวชภัณฑ์ยา RO6000501 60,400.00 ตกลงราคา
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด
ราคาที่เสนอ 60,400.00 บาท

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด
ราคาที่เสนอ 60,400.00 บาท

04/07/17 PN6000501 601058261 60,400.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

93 เวชภัณฑ์ยา RO6000502 4,601.00 ตกลงราคา
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,601.00 บาท

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 4,601.00 บาท

04/07/17 PN6000502 1170607397 4,601.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

94 เวชภัณฑ์ยา RO6000503 16,050.00 ตกลงราคา
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 16,050.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 16,050.00 บาท

04/07/17 PN6000503 1160360438 16,050.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

95 เวชภัณฑ์ยา RO6000504 14,000.00 ตกลงราคา
บริษัท มาสุ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,000.00 บาท

บริษัท มาสุ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,000.00 บาท

04/07/17 PN6000504 137095 14,000.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

96 เวชภัณฑ์ยา RO6000505 5,457.00 ตกลงราคา
บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,457.00 บาท

บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,457.00 บาท

04/07/17 PN6000505 IV1707643 5,457.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

97 เวชภัณฑ์ยา RO6000506 92,131.50 ตกลงราคา
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด
ราคาที่เสนอ 92,131.50 บาท

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ีจ ากัด
ราคาที่เสนอ 92,131.50 บาท

05/07/17 PN6000506 601058931 92,131.50
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

98 เวชภัณฑ์ยา RO6000507 9,000.00 ตกลงราคา
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

05/07/17 PN6000507 60006978 9,000.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

99 เวชภัณฑ์ยา RO6000508 2,334.00 ตกลงราคา
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,334.00 บาท

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,334.00 บาท

05/07/17 PN6000508 60017052 2,334.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

100 เวชภัณฑ์ยา RO6000509 3,500.00 ตกลงราคา
หจก. แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี
ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท

หจก. แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี
ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท

05/07/17 PN6000509 545933 3,500.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

101 เวชภัณฑ์ยา RO6000510 2,194.00 ตกลงราคา
บริษัท สามัคคีเภสัช จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,194.00 บาท

บริษัท สามัคคีเภสัช จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,194.00 บาท

05/07/17 PN6000510 DM-171006989 2,194.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

102 เวชภัณฑ์ยา RO6000511 24,750.00 ตกลงราคา
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 24,750.00 บาท

บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 24,750.00 บาท

05/07/17 PN6000511 60253001 24,750.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

103 เวชภัณฑ์ยา RO6000512 2,000.00 ตกลงราคา
หจก. ภิญโญฟาร์มาซี
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท

หจก. ภิญโญฟาร์มาซี
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท

11/07/17 PN6000512 IV6016397 2,000.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
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104 เวชภัณฑ์ยา RO6000513 3,100.00 ตกลงราคา
หสม. พรีเมด  ฟาร์มา
ราคาที่เสนอ 3,100.00 บาท

หสม. พรีเมด  ฟาร์มา
ราคาที่เสนอ 3,100.00 บาท

11/07/17 PN6000513 IN600700028 3,100.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

105 เวชภัณฑ์ยา RO6000514 5,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ยเูมด้า จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

บริษัท ยเูมด้า จ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

11/07/17 PN6000514 159182 5,000.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

106 เวชภัณฑ์ยา RO6000515 7,560.00 ตกลงราคา
บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 7,560.00 บาท

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 7,560.00 บาท

11/07/17 PN6000515 INVLIM201706214 7,560.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

107 เวชภัณฑ์ยา RO6000516 49,220.00 ตกลงราคา
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 49,220.00 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ราคาที่เสนอ 49,220.00 บาท

11/07/17 PN6000516 1160393327 49,220.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

108 เวชภัณฑ์ยา RO6000517 3,590.00 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 3,590.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 3,590.00 บาท

11/07/17 PN6000517 10333892 3,590.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

109 เวชภัณฑ์ยา RO6000518 9,000.00 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท

11/07/17 PN6000518 10333898 9,000.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

110 เวชภัณฑ์ยา RO6000519 5,400.00 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 5,400.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 5,400.00 บาท

11/07/17 PN6000519 10333914 5,400.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

111 เวชภัณฑ์ยา RO6000520 7,500.00 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 7,500.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 7,500.00 บาท

11/07/17 PN6000520 10333920 7,500.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

112 เวชภัณฑ์ยา RO6000521 10,000.00 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท

11/07/17 PN6000521 10333929 10,000.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

113 เวชภัณฑ์ยา RO6000522 16,450.00 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 16,450.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 16,450.00 บาท

11/07/17 PN6000522 10333940 16,450.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

114 เวชภัณฑ์ยา RO6000523 6,676.80 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 6,676.80 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 6,676.80 บาท

11/07/17 PN6000523 10334120 6,676.80
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

115 เวชภัณฑ์ยา RO6000524 17,800.00 ตกลงราคา
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอร่ี จ ากัด
ราคาที่เสนอ 17,800.00 บาท

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอร่ี จ ากัด
ราคาที่เสนอ 17,800.00 บาท

11/07/17 PN6000524 17BU09112 17,800.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

116 เวชภัณฑ์ยา RO6000525 14,450.00 ตกลงราคา
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,450.00 บาท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 14,450.00 บาท

11/07/17 PN6000525 17IN08070092 14,450.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

117 เวชภัณฑ์ยา RO6000526 15,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท

11/07/17 PN6000526 IV600700579 15,000.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

118 เวชภัณฑ์ยา RO6000527 65,610.00 ตกลงราคา
บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด
ราคาที่เสนอ 65,610.00 บาท

บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด
ราคาที่เสนอ 65,610.00 บาท

11/07/17 PN6000527 IV1709032 65,610.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

119 เวชภัณฑ์ยา RO6000528 2,407.50 ตกลงราคา
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,407.50 บาท

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,407.50 บาท

11/07/17 PN6000528 01GM12220170117 2,407.50
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

120 เวชภัณฑ์ยา RO6000529 11,720.00 ตกลงราคา
บริษัท บูรพาโอสถ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 11,720.00 บาท

บริษัท บูรพาโอสถ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 11,720.00 บาท

17/07/17 PN6000529 DH6001067 11,720.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
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121 เวชภัณฑ์ยา RO6000530 35,400.00 ตกลงราคา
 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 35,400.00 บาท

 องค์การเภสัชกรรม
ราคาที่เสนอ 35,400.00 บาท

17/07/17 PN6000530 10334347 35,400.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

122 เวชภัณฑ์ยา RO6000531 4,250.00 ตกลงราคา
หสม. พรีเมด  ฟาร์มา
ราคาที่เสนอ 4,250.00 บาท

หสม. พรีเมด  ฟาร์มา
ราคาที่เสนอ 4,250.00 บาท

31/07/17 PN6000531 IN600700205 4,250.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

123 เวชภัณฑ์ยา RO6000532 17,655.00 ตกลงราคา
 บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 17,655.00 บาท

 บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 17,655.00 บาท

31/07/17 PN6000532 8102506408 17,655.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

124 เวชภัณฑ์ยา RO6000533 3,500.00 ตกลงราคา
หจก. แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี
ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท

หจก. แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี
ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท

31/07/17 PN6000533 548326 3,500.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

125 เวชภัณฑ์ยา RO6000534 2,300.00 ตกลงราคา
บริษัท ห้างขายยาตราเจด็ดาวจ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,300.00 บาท

บริษัท ห้างขายยาตราเจด็ดาวจ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,300.00 บาท

31/07/17 PN6000534 SS6027292 2,300.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

126 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000118 58,294.00 ตกลงราคา
บริษัท ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 58,294.00 บาท

บริษัท ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 58,294.00 บาท

11/07/17 PM6000118 IV6007003 58,294.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

127 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000119 40,000.00 ตกลงราคา
 บริษัท อินฟินิท ไซเอ็นซ์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 40,000.00 บาท

 บริษัท อินฟินิท ไซเอ็นซ์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 40,000.00 บาท

11/07/17 PM6000119 IV17-0935 40,000.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

128 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000120 57,000.00 ตกลงราคา
หจก. แล็บไลน์ (2000)
ราคาที่เสนอ 57,000.00 บาท

หจก. แล็บไลน์ (2000)
ราคาที่เสนอ 57,000.00 บาท

11/07/17 PM6000120 IN23370 57,000.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

129 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000121 29,960.00 ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 29,960.00 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด
ราคาที่เสนอ 29,960.00 บาท

11/07/17 PM6000121 5324620966 29,960.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

130 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000122 21,828.00 ตกลงราคา
บริษัท ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 21,828.00 บาท

บริษัท ดับเบิล้ เอส ไดแอคนอสติคส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 21,828.00 บาท

11/07/17 PM6000122 IV6007010 21,828.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

131 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000123 8,500.00 ตกลงราคา
 นนทพร  อินจนัทึก
ราคาที่เสนอ 8,500.00 บาท

 นนทพร  อินจนัทึก
ราคาที่เสนอ 8,500.00 บาท

13/07/17 PM6000123 2560/0037 8,500.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

132 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000124 12,500.00 ตกลงราคา
หจก. เจเจไอ ไบโอเทค
ราคาที่เสนอ 12,500.00 บาท

หจก. เจเจไอ ไบโอเทค
ราคาที่เสนอ 12,500.00 บาท

13/07/17 PM6000124 JI-6007009 12,500.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

133 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000125 61,600.00 ตกลงราคา
หจก. แล็บไลน์ (2000)
ราคาที่เสนอ 61,600.00 บาท

หจก. แล็บไลน์ (2000)
ราคาที่เสนอ 61,600.00 บาท

18/07/17 PM6000125 IN23416 61,600.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

134 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000126 25,416.00 ตกลงราคา
บริษัท วนีัสโลจสิติกส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 25,416.00 บาท

บริษัท วนีัสโลจสิติกส์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 25,416.00 บาท

19/07/17 PM6000126 VS60071267 25,416.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

135 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000127 6,110.00 ตกลงราคา
บริษัท สมาร์ทเท็ค เท็คโนโลยี ่จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,110.00 บาท

บริษัท สมาร์ทเท็ค เท็คโนโลยี ่จ ากัด
ราคาที่เสนอ 6,110.00 บาท

19/07/17 PM6000127 ST-7564 6,110.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

136 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์RP6000128 34,482.59 ตกลงราคา
บริษัท โอเร็กซ์  เทรดด้ิง  จ ากัด
ราคาที่เสนอ 42,482.59 บาท

บริษัท โอเร็กซ์  เทรดด้ิง  จ ากัด
ราคาที่เสนอ 42,482.59 บาท

25/07/17 PM6000128 600604967 34,482.59
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

137 วสัดุส านักงาน RR6000072 2,959.50 ตกลงราคา
ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์
ราคาที่เสนอ 2,959.50 บาท

ร้าน เอส อาร์ ก็อบปีเ้ซ็นเตอร์
ราคาที่เสนอ 2,959.50 บาท

07/07/17 PO6000070 14/4 2,959.50
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
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138 วสัดุส านักงาน RR6000073 7,000.00 ตกลงราคา
ร้าน ทัศนียก์ารพิมพ์
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท

ร้าน ทัศนียก์ารพิมพ์
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท

19/07/17 PO6000078 36/1 7,000.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

139 วสัดุส านักงาน RR6000074 11,000.00 ตกลงราคา
บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 11,000.00 บาท

บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 11,000.00 บาท

11/07/17 PO6000079 IVM-12085 11,000.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

140 วสัดุส านักงาน RR6000075 1,500.00 ตกลงราคา
ร้าน อิ่มใจ-ดีไซน์
ราคาที่เสอน 1,500.00 บาท

ร้าน อิ่มใจ-ดีไซน์
ราคาที่เสอน 1,500.00 บาท

11/07/17 PO6000081 035/003 1,500.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

141 วสัดุส านักงาน RR6000076 640.00 ตกลงราคา
ร้าน ต้นอ้อ
ราคาที่เสนอ 640.00 บาท

ร้าน ต้นอ้อ
ราคาที่เสนอ 640.00 บาท

11/07/17 PO6000069 19/11 640.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

142 วสัดุส านักงาน RR6000077 4,234.50 ตกลงราคา
ร้าน มิตต์แท้
ราคาที่เสนอ 4,234.50 บาท

ร้าน มิตต์แท้
ราคาที่เสนอ 4,234.50 บาท

11/07/17 PO6000082 IV201709852 4,234.50
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

143 วสัดุส านักงาน RR6000078 3,150.00 ตกลงราคา
ร้าน มิตต์แท้
ราคาที่เสนอ 3,150.00 บาท

ร้าน มิตต์แท้
ราคาที่เสนอ 3,150.00 บาท

11/07/17 PO6000083 IV201710001 3,150.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

144 วสัดุส านักงาน RR6000079 506.00 ตกลงราคา
ร้าน มิตต์แท้
ราคาที่เสนอ 506.00 บาท

ร้าน มิตต์แท้
ราคาที่เสนอ 506.00 บาท

24/07/17 PO6000084 IV201710051 506.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

145 วสัดุส านักงาน RR6000080 8,120.00 ตกลงราคา
ร้าน มิตต์แท้
ราคาที่เสนอ 8,120.00 บาท

ร้าน มิตต์แท้
ราคาที่เสนอ 8,120.00 บาท

27/07/17 PO6000085 IV201710357 8,120.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

146 วสัดุส านักงาน RR6000081 1,147.50 ตกลงราคา
ร้าน มิตต์แท้
ราคาที่เสนอ 1,147.50 บาท

ร้าน มิตต์แท้
ราคาที่เสนอ 1,147.50 บาท

31/07/17 PO6000086 IV201710356 1,147.50
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

147 เวชภัณฑ์ยา RU6000029 3,690.00 ตกลงราคา
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่
ราคาที่เสนอ 3,690.00 บาท

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่
ราคาที่เสนอ 3,690.00 บาท

05/07/17 PT6000029 INV6006-1495 3,690.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

148 เวชภัณฑ์ยา RU6000030 5,400.00 ตกลงราคา
บริษัท ห้างขายยาตราเจด็ดาวจ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,400.00 บาท

บริษัท ห้างขายยาตราเจด็ดาวจ ากัด
ราคาที่เสนอ 5,400.00 บาท

31/07/17 PT6000030 SS6027290 5,400.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

149 เวชภัณฑ์ยา RU6000031 2,782.00 ตกลงราคา
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,782.00 บาท

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด
ราคาที่เสนอ 2,782.00 บาท

31/07/17 PT6000031 01GM12220170127 2,782.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

150 ค่าสาธารณูปโภค RX6000085 2,664.30 ตกลงราคา
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 2,664.00 บาท

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 2,664.00 บาท

07/07/17 ZB6000102 270632637 2,664.30
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

151 ค่าสาธารณูปโภค RX6000086 7,618.40 ตกลงราคา
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 7,618.40 บาท

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 7,618.40 บาท

07/07/17 ZB6000100 270686230 7,618.40
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

152 ค่าสาธารณูปโภค RX6000087 1,200.15 ตกลงราคา
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด(มหาชน)
ราคาที่เสนอ 1,200.15 บาท

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด(มหาชน)
ราคาที่เสนอ 1,200.15 บาท

12/07/17 ZB6000099 2170528l5888986 1,200.15
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

153 ค่าสาธารณูปโภค RX6000088 129.47 ตกลงราคา
บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 129.47 บาท

บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 129.47 บาท

19/07/17 ZB6000103 611242076 129.47
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

154 ค่าสาธารณูปโภค RX6000089 147.39 ตกลงราคา
บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 147.39 บาท

บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 147.39 บาท

25/07/17 ZB6000104 611283687 147.39
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง เลขทีต่รวจรบั
วงเงนิ

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ
วันที่

ตรวจรบั
เลขทีส่ั่งซ้ือ เลขทีบ่ิล จ ำนวนเงนิ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม 2560
โรงพยำบำลโพทะเล

155 ค่าสาธารณูปโภค RX6000090 516.38 ตกลงราคา
บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 516.38 บาท

บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 516.38 บาท

27/07/17 ZB6000105 611283721 516.38
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

156 ค่าสาธารณูปโภค RX6000091 1,906.95 ตกลงราคา
บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 1,906.95 บาท

บริษัท ทีโอที จก. (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 1,906.95 บาท

25/07/17 ZB6000106 611283715 1,906.95
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

157 ค่าสาธารณูปโภค RX6000092 640.93 ตกลงราคา
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd.
ราคาที่เสนอ 640.93 บาท

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด:dtac TriNet Co;Ltd.
ราคาที่เสนอ 640.93 บาท

25/07/17 ZB6000107 2170613l8961488 640.93
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

158 วสัดุโครงการ SJ6000041 1,500.00 ตกลงราคา
 ร้านไอซ์
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

 ร้านไอซ์
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท

03/07/17 MP6000043 9/15 1,500.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

159 วสัดุโครงการ SJ6000042 300.00 ตกลงราคา
นาง บุญยงค์  สอนทอง
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท

นาง บุญยงค์  สอนทอง
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท

06/07/17 MP6000033
-

300.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

160 วสัดุโครงการ SJ6000043 300.00 ตกลงราคา
นาง สุภัสสรา  พิศอ่อน
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท

นาง สุภัสสรา  พิศอ่อน
ราคาที่เสนอ 300.00 บาท

06/07/17 MP6000034
-

300.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

161 วสัดุเกษตร V16000009 1,120.00 ตกลงราคา
ร้าน มิตต์แท้
ราคาที่เสนอ 1,120.00 บาท

ร้าน มิตต์แท้
ราคาที่เสนอ 1,120.00 บาท

20/07/17 Q86000009 IV201710050 1,120.00
เป็นผู้จ าหน่าย/รับจา้งโดยตรง

162 ค่าซ่อมแซมค.สนง Y16000009 1,800.00 ตกลงราคา
ร้าน ไอฟิกไทยแลนด์3
ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท

ร้าน ไอฟิกไทยแลนด์3
ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท

13/07/17 Z16000008 03/01 1,800.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

163 ค่าซ่อมแซมค.สนง Y16000010 15,700.00 ตกลงราคา
ร้าน เพชรออโต้แอร์
ราคาที่เสนอ 15,700.00 บาท

ร้าน เพชรออโต้แอร์
ราคาที่เสนอ 15,700.00 บาท

19/07/17 Z16000009 0614/013 15,700.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

164 ค่าซ่อมแซมค.สนง Y16000011 3,850.00 ตกลงราคา
ร้าน เพชรออโต้แอร์
ราคาที่เสนอ 3,850.00 บาท

ร้าน เพชรออโต้แอร์
ราคาที่เสนอ 3,850.00 บาท

24/07/17 Z16000010 0616/013 3,850.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

165 ค่าซ่อมแซมค.สนง Y16000012 1,350.00 ตกลงราคา
ร้าน เพชรออโต้แอร์
ราคาที่เสนอ 1,350.00 บาท

ร้าน เพชรออโต้แอร์
ราคาที่เสนอ 1,350.00 บาท

25/07/17 Z16000011 0621/013 1,350.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

166 ค่าซ่อมแซมค.สนง Y16000013 3,240.00 ตกลงราคา
ร้าน เพชรออโต้แอร์
ราคาที่เสนอ 3,240.00 บาท

ร้าน เพชรออโต้แอร์
ราคาที่เสนอ 3,240.00 บาท

27/07/17 Z16000012 0615/013 3,240.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

167 ค่าซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้างY46000008 8,000.00 ตกลงราคา
 นายสร้อย  นุ่นป้อม
ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท

 นายสร้อย  นุ่นป้อม
ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท

25/07/17 PZ6000007
-

8,000.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

168 ค่าซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้างY46000009 4,000.00 ตกลงราคา
 นายสร้อย  นุ่นป้อม
ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท

 นายสร้อย  นุ่นป้อม
ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท

27/07/17 PZ6000008
-

4,000.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

169 ค.การแพทย์ Y86000011 9,200.00 ตกลงราคา
 กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,200.00 บาท

 กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จ ากัด
ราคาที่เสนอ 9,200.00 บาท

25/07/17 Z76000012 009/0440 9,200.00
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 

จ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 2,171,749.97

(สองล้ำนหน่ึงแสนเจ็ดหมืน่หน่ึงพันเจ็ดรอ้ยสี่สิบเก้ำบำทเก้ำสิบเจ็ดสตำงค์).


