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551 เวชภัณฑยา 19,663.10   19,663.10   เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม มีคุณสมบัติครบถวน 1083/2564 ลว ๒/๘/๖๔

552 เวชภัณฑยา 4,650.00     4,650.00     เฉพาะเจาะจง ที .พ.ีดรัก แลบบอราทอรีส 1969 จํากัด ที .พ.ีดรัก แลบบอราทอรีส 1969 จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 1084/2564 ลว ๒/๘/๖๔

553 เวชภัณฑยา 4,117.16     4,117.16     เฉพาะเจาะจง สยามฟารมาซูติคอล จํากัด สยามฟารมาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 1085/2564 ลว ๒/๘/๖๔

554 เวชภัณฑยา 9,951.00     9,951.00     เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 1086/2564 ลว ๒/๘/๖๔

555 เวชภัณฑยา 64,521.00   64,521.00   เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช จํากัด สหแพทยเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 1087/2564 ลว ๒/๘/๖๔

556 เวชภัณฑยา 87,160.00   87,160.00   เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค จํากัด ไบโอจีนีเทค จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 1088/2564 ลว ๒/๘/๖๔

557 เวชภัณฑยา 76,076.00   76,076.00   เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด ซิลลิค ฟารมา จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 1089/2564 ลว ๒/๘/๖๔

558 เวชภัณฑยา 38,981.00   38,981.00   เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอสอินดัสตรี จํากัด เบอรลินฟารมาซูติคอสอินดัสตรี จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 1090/2564 ลว ๒/๘/๖๔

559 เวชภัณฑยา 5,400.00     5,400.00     เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ ฟารมา จํากัด นิวไลฟ ฟารมา จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 1091/2564 ลว ๒/๘/๖๔

560 เวชภัณฑยา 1,284.00     1,284.00     เฉพาะเจาะจง ยูนิซัน จํากัด ยูนิซัน จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 1092/2564 ลว ๒/๘/๖๔

561 เวชภัณฑยา 6,750.00     6,750.00     เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 1093/2564 ลว ๒/๘/๖๔

562 เวชภัณฑยา 24,000.00   24,000.00   เฉพาะเจาะจง ฟารมาดิกา จํากัด ฟารมาดิกา จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 1094/2564 ลว ๒/๘/๖๔

563 เวชภัณฑยา 71,800.00   71,800.00   เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติครบถวน 1095/2564 ลว ๒/๘/๖๔

564 เวชภัณฑยา 14,480.00   14,480.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี หจก.ภิญโญฟารมาซี มีคุณสมบัติครบถวน 1096/2564 ลว ๒/๘/๖๔

565 เวชภัณฑยา 2,530.00     2,530.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ มีคุณสมบัติครบถวน 1097/2564 ลว ๒/๘/๖๔

566 เวชภัณฑยา 15,850.00   15,850.00   เฉพาะเจาะจง ไซแอนซเมด จํากัด ไซแอนซเมด จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 1098/2564 ลว ๒/๘/๖๔

567 เวชภัณฑยา 22,935.45   22,935.45   เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด ซิลลิค ฟารมา จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 1099/2564 ลว ๒/๘/๖๔

568 เวชภัณฑยา 14,573.40   14,573.40   เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเช (ประเทศไทย) จํากัด ดีเคเอสเช (ประเทศไทย) จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 1100/2564 ลว ๒/๘/๖๔

569 เวชภัณฑยา 71,300.00   71,300.00   เฉพาะเจาะจง พิลโก จํากัด พิลโก จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 1101/2564 ลว ๒/๘/๖๔

570 เวชภัณฑยา 3,534.00     3,534.00     เฉพาะเจาะจง เอ็น ที ที่ มารเก็ตติ้ง จํากัด เอ็น ที ที่ มารเก็ตติ้ง จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 1102/2564 ลว ๒/๘/๖๔

571 เวชภัณฑยา 5,760.00     5,760.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน พลัซ หจก.อิเลฟเวน พลัซ มีคุณสมบัติครบถวน 1103/2564 ลว ๒/๘/๖๔

572 เวชภัณฑยา 32,200.00   32,200.00   เฉพาะเจาะจง อาร ที เมดิเคิล ดีไวซ จํากัด อาร ที เมดิเคิล ดีไวซ จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 1104/2564 ลว ๒/๘/๖๔

573 เวชภัณฑยา 5,812.24     5,812.24     เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 1105/2564 ลว ๒/๘/๖๔

574 เวชภัณฑยา 13,500.00   13,500.00   เฉพาะเจาะจง ไบโอคอททอน จํากัด ไบโอคอททอน จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 1106/2564 ลว ๒/๘/๖๔

สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม  2564

โรงพยาบาลหนองใหญ จังหวัดชลบุรี


	สค.64

