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รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

1 วัสดุทันตกรรม 6,300.00                6,300.00           แบบเจาะจง เอสดี ทันตเวช (1988) 6,300.00        เอสดี ทันตเวช (1988) ราคาต ่าสุด 4 มกราคม 2564

2 วัสดุทันตกรรม 6,300.00                6,300.00           แบบเจาะจง เอสดี ทันตเวช (1988) 6,300.00        เอสดี ทันตเวช (1988) ราคาต ่าสุด 4 มกราคม 2564

3 ค่าใช้สอย 17,530.88              17,530.88         แบบเจาะจง บริษัท โตโยต้า สงขลา ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด 17,530.88       บริษัท โตโยต้า สงขลา ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด ราคาต ่าสุด 21 มกราคม 2564

4 วัสดุ 750.00                  750.00             แบบเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 750.00           ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 21 มกราคม 2564

5 วัสดุ 10,910.00              10,910.00         แบบเจาะจง กันต์ฤทัย นานาภัณฑ์ 10,910.00       กันต์ฤทัย นานาภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 25 มกราคม 2564

6 วัสดุ 19,400.00              19,400.00         แบบเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิลเต็ม จ่ากัด 19,400.00       บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิลเต็ม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 25 มกราคม 2564

7 วัสดุ 29,770.00              29,770.00         แบบเจาะจง ร้าน ปรายฟ้า ซัพพลาย 29,770.00       ร้าน ปรายฟ้า ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 25 มกราคม 2564

8 ค่าใช้สอย 1,200.00                1,200.00           แบบเจาะจง ร้านจุฬาการไฟฟ้า 1,200.00        ร้านจุฬาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด 26 มกราคม 2564

9 ค่าใช้สอย 46,000.00              46,000.00         แบบเจาะจง หจก.ไฮเทคออโตเมชั น แอนด์ เซอร์วิส 2005 46,000.00       หจก.ไฮเทคออโตเมชั น แอนด์ เซอร์วิส 2005 ราคาต ่าสุด 26 มกราคม 2564

10 ครุภัณฑ์ 17,000.00              17,000.00         แบบเจาะจง ร้านจุฬาการไฟฟ้า 17,000.00       ร้านจุฬาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด 27 มกราคม 2564

11 วัสดุ 1,500.00                1,500.00           แบบเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 1,500.00        ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 27 มกราคม 2564

12 วัสดุ 9,530.00                9,530.00           แบบเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 9,530.00        ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 27 มกราคม 2564

13 ครุภัณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ์ 13,580.00              13,580.00         แบบเจาะจง ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ 13,580.00       ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 28 มกราคม 2564

14 ครุภัณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ์ 6,400.00                6,400.00           แบบเจาะจง ร้านจุฬาการไฟฟ้า 6,400.00        ร้านจุฬาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด 29 มกราคม 2564

15 ค่าใช้สอย 15,843.49              15,843.49         แบบเจาะจง บริษัท โตโยต้า สงขลา ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด 15,843.49       บริษัท โตโยต้า สงขลา ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด ราคาต ่าสุด 29 มกราคม 2564

16 ค่าใช้สอย 22,340.00              22,340.00         แบบเจาะจง บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ่ากัด 22,340.00       บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ่ากัด ราคาต ่าสุด 29 มกราคม 2564

17 วัสดุ 1,925.00                1,925.00           แบบเจาะจง ร้านจุฬาการไฟฟ้า 1,925.00        ร้านจุฬาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด 29 มกราคม 2564

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-28 กุมภาพันธ์ 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ีจัดซ้ือหรือท่ีจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัด  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ
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หรือจ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-28 กุมภาพันธ์ 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ีจัดซ้ือหรือท่ีจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัด  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

18 วัสดุ 68,421.95              68,421.95         แบบเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ละงูปิโตรเลี ยม 68,421.95       ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ละงูปิโตรเลี ยม ราคาต ่าสุด 29 มกราคม 2564

19 ครุภัณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ์ 5,900.00                5,900.00           แบบเจาะจง ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ 5,900.00        ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

20 ยา 428.00                  428.00             แบบเจาะจง เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี  (อ่านวยเภสัช) 428.00           เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี  (อ่านวยเภสัช) ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

21 ยา 428.00                  428.00             แบบเจาะจง เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี  (อ่านวยเภสัช) 428.00           เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี  (อ่านวยเภสัช) ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

22 ยา 503.40                  503.40             แบบเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 503.40           องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

23 ยา 2,650.00                2,650.00           แบบเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 2,650.00        หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

24 ยา 2,650.00                2,650.00           แบบเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 2,650.00        หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

25 ยา 2,750.00                2,750.00           แบบเจาะจง คอนติเนนเติล-ฟาร์ม 2,750.00        คอนติเนนเติล-ฟาร์ม ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

26 ยา 2,750.00                2,750.00           แบบเจาะจง คอนติเนนเติล-ฟาร์ม 2,750.00        คอนติเนนเติล-ฟาร์ม ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

27 ยา 2,800.00                2,800.00           แบบเจาะจง มาสุ 2,800.00        มาสุ ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

28 ยา 2,800.00                2,800.00           แบบเจาะจง มาสุ 2,800.00        มาสุ ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

29 ยา 2,880.00                2,880.00           แบบเจาะจง เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี  (อ่านวยเภสัช) 2,880.00        เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี  (อ่านวยเภสัช) ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

30 ยา 2,880.00                2,880.00           แบบเจาะจง เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี  (อ่านวยเภสัช) 2,880.00        เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี  (อ่านวยเภสัช) ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

31 ยา 3,210.00                3,210.00           แบบเจาะจง โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 3,210.00        โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

32 ยา 3,700.00                3,700.00           แบบเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล 3,700.00        เอสพีเอส เมดิคอล ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

33 ยา 3,700.00                3,700.00           แบบเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล 3,700.00        เอสพีเอส เมดิคอล ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

34 ยา 3,720.00                3,720.00           แบบเจาะจง หจก.แอลบีเอส แลบบอเรตอรี 3,720.00        หจก.แอลบีเอส แลบบอเรตอรี ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564
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แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-28 กุมภาพันธ์ 2564
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หรือจ้าง

35 ยา 3,720.00                3,720.00           แบบเจาะจง หจก.แอลบีเอส แลบบอเรตอรี 3,720.00        หจก.แอลบีเอส แลบบอเรตอรี ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

36 ยา 4,400.00                4,400.00           แบบเจาะจง โกลบอลฟาร์ม 4,400.00        โกลบอลฟาร์ม ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

37 ยา 4,400.00                4,400.00           แบบเจาะจง โกลบอลฟาร์ม 4,400.00        โกลบอลฟาร์ม ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

38 ยา 4,960.00                4,960.00           แบบเจาะจง ทีโอ เคมีคอลส์ (1979) 4,960.00        ทีโอ เคมีคอลส์ (1979) ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

39 ยา 4,960.00                4,960.00           แบบเจาะจง ทีโอ เคมีคอลส์ (1979) 4,960.00        ทีโอ เคมีคอลส์ (1979) ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

40 ยา 5,400.00                5,400.00           แบบเจาะจง ทีพีดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) 5,400.00        ทีพีดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

41 ยา 6,090.00                6,090.00           แบบเจาะจง ทีแมน ฟาร์มา 6,090.00        ทีแมน ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

42 ยา 7,000.00                7,000.00           แบบเจาะจง ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ 7,000.00        ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

43 ยา 7,000.00                7,000.00           แบบเจาะจง ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ 7,000.00        ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

44 ยา 7,500.00                7,500.00           แบบเจาะจง โกลบอลฟาร์ม 7,500.00        โกลบอลฟาร์ม ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

45 ยา 7,500.00                7,500.00           แบบเจาะจง โกลบอลฟาร์ม 7,500.00        โกลบอลฟาร์ม ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

46 ยา 7,800.00                7,800.00           แบบเจาะจง วิทยาศรม 7,800.00        วิทยาศรม ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

47 ยา 7,800.00                7,800.00           แบบเจาะจง วิทยาศรม 7,800.00        วิทยาศรม ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

48 ยา 11,000.00              11,000.00         แบบเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 11,000.00       เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

49 ยา 13,000.00              13,000.00         แบบเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 13,000.00       องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

50 ยา 13,543.00              13,543.00         แบบเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ (1982) 13,543.00       ฟาร์มาแลนด์ (1982) ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

51 ยา 19,000.00              19,000.00         แบบเจาะจง อาร์เอ็กซ์ 19,000.00       อาร์เอ็กซ์ ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-28 กุมภาพันธ์ 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ีจัดซ้ือหรือท่ีจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัด  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

52 ยา 19,000.00              19,000.00         แบบเจาะจง อาร์เอ็กซ์ 19,000.00       อาร์เอ็กซ์ ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

53 ยา 20,758.00              20,758.00         แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 20,758.00       ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

54 ยา 20,758.00              20,758.00         แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 20,758.00       ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

55 ยา 20,939.90              20,939.90         แบบเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจีสติกส์ 20,939.90       ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจีสติกส์ ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

56 ยา 20,939.90              20,939.90         แบบเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจีสติกส์ 20,939.90       ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจีสติกส์ ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

57 ยา 24,000.00              24,000.00         แบบเจาะจง อีออนเมด 24,000.00       อีออนเมด ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

58 ยา 34,693.97              34,693.97         แบบเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 34,693.97       องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

59 ยา 44,137.50              44,137.50         แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 44,137.50       ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

60 ยา 44,137.50              44,137.50         แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 44,137.50       ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

61 ยา 46,000.00              46,000.00         แบบเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 46,000.00       เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

62 ยา 46,224.00              46,224.00         แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 46,224.00       ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

63 ยา 46,224.00              46,224.00         แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 46,224.00       ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

64 ยา 49,969.00              49,969.00         แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 49,969.00       ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

65 ยา 50,000.00              50,000.00         แบบเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 50,000.00       เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

66 ยา 50,000.00              50,000.00         แบบเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 50,000.00       เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

67 ยา 59,920.00              59,920.00         แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 59,920.00       ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

68 ยา 59,920.00              59,920.00         แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 59,920.00       ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-28 กุมภาพันธ์ 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ีจัดซ้ือหรือท่ีจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัด  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

69 ยา 61,309.00              61,309.00         แบบเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 61,309.00       องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

70 ยา 61,800.00              61,800.00         แบบเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 61,800.00       เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

71 ยา 61,800.00              61,800.00         แบบเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 61,800.00       เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

72 วัสดุ 4,800.00                4,800.00           แบบเจาะจง ร้านจุฬาการไฟฟ้า 4,800.00        ร้านจุฬาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

73 วัสดุ 12,720.00              12,720.00         แบบเจาะจง ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ 12,720.00       ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

74 วัสดุทันตกรรม 1,500.00                1,500.00           แบบเจาะจง เด็นท์-เมท 1,500.00        เด็นท์-เมท ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

75 วัสดุทันตกรรม 1,750.00                1,750.00           แบบเจาะจง เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย 1,750.00        เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

76 วัสดุทันตกรรม 4,000.00                4,000.00           แบบเจาะจง เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย 4,000.00        เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

77 วัสดุทันตกรรม 4,200.00                4,200.00           แบบเจาะจง เอส ดี ทันตเวช (1988) 4,200.00        เอส ดี ทันตเวช (1988) ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

78 วัสดุทันตกรรม 4,600.00                4,600.00           แบบเจาะจง เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย 4,600.00        เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

79 วัสดุทันตกรรม 5,000.00                5,000.00           แบบเจาะจง เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย 5,000.00        เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

80 วัสดุทันตกรรม 43,508.34              43,508.34         แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 43,508.34       ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

81 วัสดุเภสัชกรรม 1,130.00                1,130.00           แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 1,130.00        พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

82 วัสดุเภสัชกรรม 1,130.00                1,130.00           แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 1,130.00        พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

83 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 1,500.00                1,500.00           แบบเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 1,500.00        หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

84 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 1,500.00                1,500.00           แบบเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 1,500.00        หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

85 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 2,400.00                2,400.00           แบบเจาะจง ไทยก๊อส 2,400.00        ไทยก๊อส ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-28 กุมภาพันธ์ 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ีจัดซ้ือหรือท่ีจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัด  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

86 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 2,400.00                2,400.00           แบบเจาะจง ไทยก๊อส 2,400.00        ไทยก๊อส ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

87 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 3,400.00                3,400.00           แบบเจาะจง ไทยก๊อส 3,400.00        ไทยก๊อส ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

88 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 3,400.00                3,400.00           แบบเจาะจง ไทยก๊อส 3,400.00        ไทยก๊อส ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

89 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 4,170.00                4,170.00           แบบเจาะจง หจก.ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค 4,170.00        หจก.ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

90 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 4,170.00                4,170.00           แบบเจาะจง หจก.ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค 4,170.00        หจก.ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

91 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 4,500.00                4,500.00           แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 4,500.00        พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

92 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 4,500.00                4,500.00           แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 4,500.00        พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

93 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 5,380.00                5,380.00           แบบเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค 5,380.00        หจก.สินสิริเมดิเทค ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

94 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 7,850.00                7,850.00           แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 7,850.00        ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

95 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 8,050.00                8,050.00           แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 8,050.00        พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

96 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 8,050.00                8,050.00           แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 8,050.00        พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

97 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 10,720.00              10,720.00         แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 10,720.00       พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

98 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 10,720.00              10,720.00         แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 10,720.00       พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

99 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 11,900.00              11,900.00         แบบเจาะจง อีออนเมด 11,900.00       อีออนเมด ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

100 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 16,800.00              16,800.00         แบบเจาะจง เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 16,800.00       เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

101 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 37,400.00              37,400.00         แบบเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค 37,400.00       หจก.สินสิริเมดิเทค ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564

102 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 60,455.00              60,455.00         แบบเจาะจง โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 60,455.00       โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2564



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-28 กุมภาพันธ์ 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ีจัดซ้ือหรือท่ีจัดจ้างล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัด  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

103 ครุภัณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ์ 4,800.00                4,800.00           แบบเจาะจง ร้านจุฬาการไฟฟ้า 4,800.00        ร้านจุฬาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2564

104 ค่าใช้สอย 8,950.00                8,950.00           แบบเจาะจง หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ 8,950.00        หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ ราคาต ่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2564

105 วัสดึวิทยาศาสตร์ 630.00                  630.00             แบบเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาตไทย 630.00           ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาตไทย ราคาต ่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2564

106 วัสดึวิทยาศาสตร์ 10,700.00              10,700.00         แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 10,700.00       ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2564

107 วัสดึวิทยาศาสตร์ 18,525.00              18,525.00         แบบเจาะจง หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ 18,525.00       หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ ราคาต ่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2564

108 วัสดึวิทยาศาสตร์ 28,000.00              28,000.00         แบบเจาะจง โปรเฟสชั นแนล เมดิคอล ซายน์ 28,000.00       โปรเฟสชั นแนล เมดิคอล ซายน์ ราคาต ่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2564

109 วัสดึวิทยาศาสตร์ 70,000.00              70,000.00         แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 70,000.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2564

110 วัสดุ 1,400.00                1,400.00           แบบเจาะจง ร้านจุฬาการไฟฟ้า 1,400.00        ร้านจุฬาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2564

111 วัสดุ 1,400.00                1,400.00           แบบเจาะจง ร้านจุฬาการไฟฟ้า 1,400.00        ร้านจุฬาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2564

112 วัสดุ 13,034.00              13,034.00         แบบเจาะจง บริษัท ละงูค้าวัสดุ จ่ากัด 13,034.00       บริษัท ละงูค้าวัสดุ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2564

113 วัสดุ 24,300.00              24,300.00         แบบเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิลเต็ม จ่ากัด 24,300.00       บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิลเต็ม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2564

114 ยา 1,900.00                1,900.00           แบบเจาะจง วีแอนด์วี กรุงเทพฯ 1,900.00        วีแอนด์วี กรุงเทพฯ ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

115 ยา 2,340.00                2,340.00           แบบเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา พลัส 2,340.00        พรีเมด ฟาร์มา พลัส ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

116 ยา 2,500.00                2,500.00           แบบเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,500.00        องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

117 ยา 2,700.00                2,700.00           แบบเจาะจง หจก.พีดีแอล 2,700.00        หจก.พีดีแอล ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

118 ยา 2,800.00                2,800.00           แบบเจาะจง นิวไลน์ฟ์ ฟาร์มา 2,800.00        นิวไลน์ฟ์ ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

119 ยา 4,200.00                4,200.00           แบบเจาะจง ฟาร์มาดิกา 4,200.00        ฟาร์มาดิกา ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564
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โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล
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120 ยา 4,600.00                4,600.00           แบบเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 4,600.00        หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

121 ยา 5,100.00                5,100.00           แบบเจาะจง ยูโทเป้ียน 5,100.00        ยูโทเป้ียน ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

122 ยา 7,000.00                7,000.00           แบบเจาะจง ยูเมด้า 7,000.00        ยูเมด้า ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

123 ยา 8,250.00                8,250.00           แบบเจาะจง โกลบอลฟาร์ม 8,250.00        โกลบอลฟาร์ม ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

124 ยา 8,500.00                8,500.00           แบบเจาะจง ชูมิตร 1967 8,500.00        ชูมิตร 1967 ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

125 ยา 9,512.16                9,512.16           แบบเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 9,512.16        องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

126 ยา 13,440.00              13,440.00         แบบเจาะจง สหแพทย์เภสัช 13,440.00       สหแพทย์เภสัช ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

127 ยา 16,200.00              16,200.00         แบบเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 16,200.00       เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

128 ยา 20,600.00              20,600.00         แบบเจาะจง สหแพทย์เภสัช 20,600.00       สหแพทย์เภสัช ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

129 ยา 26,000.00              26,000.00         แบบเจาะจง วีแอนด์วี กรุงเทพฯ 26,000.00       วีแอนด์วี กรุงเทพฯ ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

130 ยา 35,339.96              35,339.96         แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 35,339.96       ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

131 ยา 46,107.60              46,107.60         แบบเจาะจง ฟาร์มาดิกา 46,107.60       ฟาร์มาดิกา ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

132 ยา 92,000.00              92,000.00         แบบเจาะจง เกร๊ทเตอร์ มายบาซิน 92,000.00       เกร๊ทเตอร์ มายบาซิน ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

133 วัสดึวิทยาศาสตร์ 68,700.00              68,700.00         แบบเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาตไทย 68,700.00       ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาตไทย ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

134 วัสดึวิทยาศาสตร์ 95,760.00              95,760.00         แบบเจาะจง บ.พีเอส.เมดิคอล ซัพพลาย แอนด์ เซฮร์วิส จ่ากัด 95,760.00       บ.พีเอส.เมดิคอล ซัพพลาย แอนด์ เซฮร์วิส จ่ากัด ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

135 วัสดุ 700.00                  700.00             แบบเจาะจง ร้านอชิโฟโต้ 700.00           ร้านอชิโฟโต้ ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

136 วัสดุ 1,150.00                1,150.00           แบบเจาะจง บริษัท ละงูค้าวัสดุ จ่ากัด 1,150.00        บริษัท ละงูค้าวัสดุ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564
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แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
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137 วัสดุ 2,700.00                2,700.00           แบบเจาะจง ร้านอชิโฟโต้ 2,700.00        ร้านอชิโฟโต้ ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

138 วัสดุ 19,200.00              19,200.00         แบบเจาะจง สองพี น้องอลูมิเนียม ผ้าม่าน 19,200.00       สองพี น้องอลูมิเนียม ผ้าม่าน ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

139 วัสดุ 25,200.00              25,200.00         แบบเจาะจง หจก.โมเดิร์คอมโอที 25,200.00       หจก.โมเดิร์คอมโอที ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

140 วัสดุทันตกรรม 1,980.00                1,980.00           แบบเจาะจง เอส ดี ทันตเวช (1988) 1,980.00        เอส ดี ทันตเวช (1988) ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

141 วัสดุทันตกรรม 3,001.35                3,001.35           แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 3,001.35        ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

142 วัสดุทันตกรรม 3,150.00                3,150.00           แบบเจาะจง เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย 3,150.00        เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

143 วัสดุทันตกรรม 4,340.00                4,340.00           แบบเจาะจง ไดรว์ เด็นทั น อินคอร์ปอเรชั น 4,340.00        ไดรว์ เด็นทั น อินคอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

144 วัสดุทันตกรรม 4,400.00                4,400.00           แบบเจาะจง ไดรว์ เด็นทั น อินคอร์ปอเรชั น 4,400.00        ไดรว์ เด็นทั น อินคอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

145 วัสดุทันตกรรม 4,900.00                4,900.00           แบบเจาะจง แอคคอร์ด คอร์เปอเรชั น 4,900.00        แอคคอร์ด คอร์เปอเรชั น ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

146 วัสดุทันตกรรม 7,200.00                7,200.00           แบบเจาะจง แอคคอร์ด คอร์เปอเรชั น 7,200.00        แอคคอร์ด คอร์เปอเรชั น ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

147 วัสดุทันตกรรม 17,870.07              17,870.07         แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 17,870.07       ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

148 วัสดุทันตกรรม 20,250.00              20,250.00         แบบเจาะจง แอคคอร์ด คอร์เปอเรชั น 20,250.00       แอคคอร์ด คอร์เปอเรชั น ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

149 วัสดุเภสัชกรรม 760.00                  760.00             แบบเจาะจง เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย 760.00           เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

150 วัสดุเภสัชกรรม 1,500.00                1,500.00           แบบเจาะจง พีซี ดรักเซ็นเตอร์ 1,500.00        พีซี ดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

151 วัสดุเภสัชกรรม 4,320.00                4,320.00           แบบเจาะจง นายสมยศ นิชพันธ์ 4,320.00        นายสมยศ นิชพันธ์ ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

152 วัสดุเภสัชกรรม 4,750.00                4,750.00           แบบเจาะจง หจก.ภาสิน 4,750.00        หจก.ภาสิน ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

153 วัสดุเภสัชกรรม 6,500.00                6,500.00           แบบเจาะจง เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย 6,500.00        เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564
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แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
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154 วัสดุเภสัชกรรม 9,891.01                9,891.01           แบบเจาะจง แคปซูลโปรดักส์ 9,891.01        แคปซูลโปรดักส์ ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

155 วัสดุเภสัชกรรม 78,011.20              78,011.20         แบบเจาะจง เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) 78,011.20       เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

156 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 2,980.00                2,980.00           แบบเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 2,980.00        หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

157 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 14,000.00              14,000.00         แบบเจาะจง พีเอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย 14,000.00       พีเอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564

158 ค่าใช้สอย 5,000.00                5,000.00           แบบเจาะจง นางสาวมารีน่า เรืองสว่าง 5,000.00        นางสาวมารีน่า เรืองสว่าง ราคาต ่าสุด 4 กุมภาพันธ์ 2564

159 ค่าใช้สอย 54,500.00              54,500.00         แบบเจาะจง เอกเครื องเย็น 54,500.00       เอกเครื องเย็น ราคาต ่าสุด 4 กุมภาพันธ์ 2564

160 วัสดุ 1,476.00                1,476.00           แบบเจาะจง อิ นพลาสติก 1,476.00        อิ นพลาสติก ราคาต ่าสุด 4 กุมภาพันธ์ 2564

161 ครุภัณฑ์ 43,000.00              43,000.00         แบบเจาะจง บจก. พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย 43,000.00       บจก. พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2564

162 วัสดุ 450.00                  450.00             แบบเจาะจง ร้านอชิโฟโต้ 450.00           ร้านอชิโฟโต้ ราคาต ่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2564

163 วัสดุ 1,284.00                1,284.00           แบบเจาะจง บริษัท วอเทค จ่ากัด 1,284.00        บริษัท วอเทค จ่ากัด ราคาต ่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2564

164 วัสดุ 1,500.00                1,500.00           แบบเจาะจง ร้านทงสุ่นละงู เครื องครัว 1,500.00        ร้านทงสุ่นละงู เครื องครัว ราคาต ่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2564

165 วัสดุ 2,172.10                2,172.10           แบบเจาะจง ยูโสบคานค้าเหล็ก 2,172.10        ยูโสบคานค้าเหล็ก ราคาต ่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2564

166 วัสดุ 5,357.64                5,357.64           แบบเจาะจง ยูโสบคานกลการ 5,357.64        ยูโสบคานกลการ ราคาต ่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2564

167 ยา 1,460.00                1,460.00           แบบเจาะจง สหแพทย์เภสัช 1,460.00        สหแพทย์เภสัช ราคาต ่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2564

168 ยา 2,980.00                2,980.00           แบบเจาะจง จรูญเภสัช 2,980.00        จรูญเภสัช ราคาต ่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2564

169 ยา 3,500.00                3,500.00           แบบเจาะจง นิวไลน์ฟ์ ฟาร์มา 3,500.00        นิวไลน์ฟ์ ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2564

170 ยา 4,100.00                4,100.00           แบบเจาะจง พรอส ฟาร์มา 4,100.00        พรอส ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2564
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171 ยา 4,260.00                4,260.00           แบบเจาะจง โกบอลฟาร์ม 4,260.00        โกบอลฟาร์ม ราคาต ่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2564

172 ยา 4,269.30                4,269.30           แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 4,269.30        ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2564

173 ยา 8,000.00                8,000.00           แบบเจาะจง ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 8,000.00        ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ ราคาต ่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2564

174 ยา 12,600.00              12,600.00         แบบเจาะจง สหแพทย์เภสัช 12,600.00       สหแพทย์เภสัช ราคาต ่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2564

175 วัสดึวิทยาศาสตร์ 99,900.00              99,900.00         แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 99,900.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2564

176 วัสดุ 578.00                  578.00             แบบเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จ่ากัด 578.00           บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2564

177 วัสดุ 1,200.00                1,200.00           แบบเจาะจง หจก.สตูลป๊ัมเซอร์วิส 1,200.00        หจก.สตูลป๊ัมเซอร์วิส ราคาต ่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2564

178 วัสดุ 15,365.00              15,365.00         แบบเจาะจง กันต์ฤทัย นานาภัณฑ์ 15,365.00       กันต์ฤทัย นานาภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2564

179 วัสดุ 17,960.00              17,960.00         แบบเจาะจง ร้านปรายฟ้า ซัพพลาย 17,960.00       ร้านปรายฟ้า ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2564

180 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 2,580.00                2,580.00           แบบเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค 2,580.00        หจก.สินสิริเมดิเทค ราคาต ่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2564

181 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 4,550.00                4,550.00           แบบเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค 4,550.00        หจก.สินสิริเมดิเทค ราคาต ่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2564

182 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 13,790.00              13,790.00         แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 13,790.00       พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2564

183 ก่อสร้าง 490,000.00            490,000.00       แบบเจาะจง บริษัท โทเทิล เทคนิคอล เอ็นจีเนียริ ง (ประเทศไทย) จ่ากัด 490,000.00     บริษัท โทเทิล เทคนิคอล เอ็นจีเนียริ ง (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564

184 ยา 5,564.00                5,564.00           แบบเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอลส์ 5,564.00        สยามฟาร์มาซูติคอลส์ ราคาต ่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564

185 ยา 6,030.00                6,030.00           แบบเจาะจง ยูโทเป้ียน 6,030.00        ยูโทเป้ียน ราคาต ่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564

186 ยา 6,390.40                6,390.40           แบบเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,390.40        องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564

187 ยา 7,075.00                7,075.00           แบบเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 7,075.00        หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564
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188 ยา 7,725.00                7,725.00           แบบเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา พลัส 7,725.00        พรีเมด ฟาร์มา พลัส ราคาต ่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564

189 ยา 10,641.00              10,641.00         แบบเจาะจง ยูนีซัน 10,641.00       ยูนีซัน ราคาต ่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564

190 ยา 12,305.00              12,305.00         แบบเจาะจง เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 12,305.00       เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ราคาต ่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564

191 ยา 27,500.00              27,500.00         แบบเจาะจง วีแอนด์วี กรุงเทพฯ 27,500.00       วีแอนด์วี กรุงเทพฯ ราคาต ่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564

192 ยา 30,100.00              30,100.00         แบบเจาะจง อีออนเมด 30,100.00       อีออนเมด ราคาต ่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564

193 ยา 40,125.00              40,125.00         แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 40,125.00       ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564

194 ยา 73,100.00              73,100.00         แบบเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 73,100.00       เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564

195 วัสดึวิทยาศาสตร์ 48,000.00              48,000.00         แบบเจาะจง บ.โกลเบ้ิล ไซเอนซ์ เทค 48,000.00       บ.โกลเบ้ิล ไซเอนซ์ เทค ราคาต ่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564

196 วัสดึวิทยาศาสตร์ 92,540.00              92,540.00         แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 92,540.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564

197 วัสดุ 2,000.00                2,000.00           แบบเจาะจง ร้านยูโสบคานคลังเกษตร 2,000.00        ร้านยูโสบคานคลังเกษตร ราคาต ่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564

198 วัสดุ 32,356.80              32,356.80         แบบเจาะจง บริษัท สยามยูเนี ยนเคมีคอล จ่ากัด 32,356.80       บริษัท สยามยูเนี ยนเคมีคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564

199 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 11,900.00              11,900.00         แบบเจาะจง อีออนเมด 11,900.00       อีออนเมด ราคาต ่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564

200 วัสดึวิทยาศาสตร์ 8,330.00                8,330.00           แบบเจาะจง หจก.คลีนิคอลไดแอคโนสติคส์ 8,330.00        หจก.คลีนิคอลไดแอคโนสติคส์ ราคาต ่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2564

201 วัสดึวิทยาศาสตร์ 18,800.00              18,800.00         แบบเจาะจง บ.ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 18,800.00       บ.ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี ราคาต ่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2564

202 วัสดึวิทยาศาสตร์ 22,067.00              22,067.00         แบบเจาะจง พี เมดิคอล ซัพพลาย 22,067.00       พี เมดิคอล ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2564

203 วัสดึวิทยาศาสตร์ 24,400.00              24,400.00         แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 24,400.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2564

204 ครุภัณฑ์ 32,000.00              32,000.00         แบบเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด โมเดิร์นคอม ไอที 32,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด โมเดิร์นคอม ไอที ราคาต ่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2564
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แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
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205 ค่าใช้สอย 60.00                    60.00               แบบเจาะจง ร้านพัชรีซีร๊อกซ์ แอนด์เซฮร์วิส 60.00            ร้านพัชรีซีร๊อกซ์ แอนด์เซฮร์วิส ราคาต ่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2564

206 ค่าใช้สอย 1,135.00                1,135.00           แบบเจาะจง ร้านช่างดือ ควนไสน 1,135.00        ร้านช่างดือ ควนไสน ราคาต ่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2564

207 ค่าใช้สอย 1,177.00                1,177.00           แบบเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ่ากัด 1,177.00        บริษัท ทันตสยาม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2564

208 วัสดึวิทยาศาสตร์ 3,600.00                3,600.00           แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 3,600.00        หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2564

209 วัสดุ 124.00                  124.00             แบบเจาะจง ร้านพัชรีซีร๊อกซ์ แอนด์เซฮร์วิส 124.00           ร้านพัชรีซีร๊อกซ์ แอนด์เซฮร์วิส ราคาต ่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2564

210 วัสดุ 570.00                  570.00             แบบเจาะจง ร้านประเสริฐยนต์ 570.00           ร้านประเสริฐยนต์ ราคาต ่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2564

211 วัสดุ 920.00                  920.00             แบบเจาะจง ร้านหัสดินสปอร์ต 920.00           ร้านหัสดินสปอร์ต ราคาต ่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2564

212 วัสดุ 50,719.95              50,719.95         แบบเจาะจง บริษัท ลิ นเด้ (ประเทศไทย) จ่ากัด 50,719.95       บริษัท ลิ นเด้ (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2564

213 ค่าใช้สอย 6,532.89                6,532.89           แบบเจาะจง บริษัท โตโยต้า สงขลา ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด 6,532.89        บริษัท โตโยต้า สงขลา ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด ราคาต ่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564

214 ค่าใช้สอย 69,960.00              69,960.00         แบบเจาะจง นายกานต์ วิริยะศักด์ิสกุล 69,960.00       นายกานต์ วิริยะศักด์ิสกุล ราคาต ่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564

215 ยา 737.00                  737.00             แบบเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 737.00           องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564

216 ยา 1,700.00                1,700.00           แบบเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ (1982) 1,700.00        ฟาร์มาแลนด์ (1982) ราคาต ่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564

217 ยา 7,100.00                7,100.00           แบบเจาะจง ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 7,100.00        ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ราคาต ่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564

218 ยา 20,133.12              20,133.12         แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 20,133.12       ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564

219 ยา 32,120.00              32,120.00         แบบเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 32,120.00       องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564

220 ยา 59,880.12              59,880.12         แบบเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 59,880.12       องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564

221 วัสดุ 360.00                  360.00             แบบเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ่ากัด 360.00           บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ่ากัด ราคาต ่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564
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222 วัสดุ 1,800.00                1,800.00           แบบเจาะจง นัสเซอร์การพิมพ์ 1,800.00        นัสเซอร์การพิมพ์ ราคาต ่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564

223 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 1,498.00                1,498.00           แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 1,498.00        ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564

224 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 1,590.00                1,590.00           แบบเจาะจง ไซเอนซ์ เมด 1,590.00        ไซเอนซ์ เมด ราคาต ่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564

225 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 2,060.82                2,060.82           แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 2,060.82        ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564

226 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 2,518.78                2,518.78           แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 2,518.78        ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564

227 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 7,795.00                7,795.00           แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 7,795.00        พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564

228 ค่าใช้สอย 1,198.40                1,198.40           แบบเจาะจง บริษัท โตโยต้า สงขลา ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด 1,198.40        บริษัท โตโยต้า สงขลา ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด ราคาต ่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2564

229 วัสดุ 250.00                  250.00             แบบเจาะจง ร้านอชิโฟโต้ 250.00           ร้านอชิโฟโต้ ราคาต ่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2564

230 วัสดุ 6,605.00                6,605.00           แบบเจาะจง หจก.สตูลค้าสี 6,605.00        หจก.สตูลค้าสี ราคาต ่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2564

231 วัสดุ 21,360.00              21,360.00         แบบเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิลเต็ม จ่ากัด 21,360.00       บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิลเต็ม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2564

232 ค่าใช้สอย 91,380.00              91,380.00         แบบเจาะจง นายกานต์ วิริยะศักด์ิสกุล 91,380.00       นายกานต์ วิริยะศักด์ิสกุล ราคาต ่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2564

233 ครุภัณฑ์ 14,000.00              14,000.00         แบบเจาะจง ร้านจุฬาการไฟฟ้า 14,000.00       ร้านจุฬาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2564

234 ครุภัณฑ์ 26,800.00              26,800.00         แบบเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 26,800.00       ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2564

235 ครุภัณฑ์ 31,653.00              31,653.00         แบบเจาะจง บจก.เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม 31,653.00       บจก.เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม ราคาต ่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2564

236 วัสดุ 2,011.60                2,011.60           แบบเจาะจง บจก.เด็นทาเนีย (ส่านักงานใหญ่) 2,011.60        บจก.เด็นทาเนีย (ส่านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2564

237 วัสดุ 3,852.00                3,852.00           แบบเจาะจง บจก.พี ซี เด็นตัล แลป (ส่านักงานใหญ่) 3,852.00        บจก.พี ซี เด็นตัล แลป (ส่านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2564

238 วัสดุ 8,474.40                8,474.40           แบบเจาะจง บจก.พี ซี เด็นตัล แลป (ส่านักงานใหญ่) 8,474.40        บจก.พี ซี เด็นตัล แลป (ส่านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2564
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แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-28 กุมภาพันธ์ 2564
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239 วัสดุ 11,850.00              11,850.00         แบบเจาะจง ห้างหุ้นส่วน วีอาร์ ซัพพอร์ต 11,850.00       ห้างหุ้นส่วน วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต ่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2564

240 วัสดุ 16,264.00              16,264.00         แบบเจาะจง บจก.พี ซี เด็นตัล แลป (ส่านักงานใหญ่) 16,264.00       บจก.พี ซี เด็นตัล แลป (ส่านักงานใหญ่) ราคาต ่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2564

241 จ้าง 41,578.06              41,578.06         แบบเจาะจง บจก.ไชยา-อารี เด็นตัล แลป 41,578.06       บจก.ไชยา-อารี เด็นตัล แลป ราคาต ่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2564

242 จ้าง 66,497.29              66,497.29         แบบเจาะจง บจก.ไชยา-อารี เด็นตัล แลป 66,497.29       บจก.ไชยา-อารี เด็นตัล แลป ราคาต ่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2564

243 วัสดุ 15,800.00              15,800.00         แบบเจาะจง ห้างหุ้นส่วน วีอาร์ ซัพพอร์ต 15,800.00       ห้างหุ้นส่วน วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต ่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2564

244 วัสดุ 19,160.00              19,160.00         แบบเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 19,160.00       ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต ่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2564


