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รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

1 จ้าง 5,000.00         5,000.00        แบบเจาะจง นางสาวมารีน่า เรืองสว่าง 5,000.00      นางสาวมารีน่า เรืองสว่าง ราคาต ่าสุด 2 เมษายน 2564

2 วัสดุงานบ้านงานครัว 38,635.00        38,635.00       แบบเจาะจง ร้านปรายฟ้า ซัพพลาย 38,635.00     ร้านปรายฟ้า ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 968/64 ลว 26 มี.ค.64

3 วัสดุส่านักงาน 25,580.00        25,580.00       แบบเจาะจง กันต์ฤทัย นานาภัณฑ์ 25,580.00     กันต์ฤทัย นานาภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 969/64 ลว 26 มี.ค.64

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,360.00        21,360.00       แบบเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี อี ซิลเต็ม จ่ากัด 21,360.00     บริษัท ยูนิต้ี อี ซิลเต็ม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 960/64 ลว 25 มี.ค.64

5 ยา 12,192.40        12,192.40       แบบเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 12,192.40     องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 6404001 ลว 05 เม.ย.64

6 ยา 17,592.00        17,592.00       แบบเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 17,592.00     องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 6303006 ลว 05 เม.ย. 64

7 ยา 15,200.00        15,200.00       แบบเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 15,200.00     องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 6003009 ลว 05 เม.ย 64

8 ยา 3,210.00         3,210.00        แบบเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,210.00      องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 6303010 ลว 05 เม.ย.64

10 วัสดุเภสัชกรรม 1,250.00         1,250.00        แบบเจาะจง เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย 1,250.00      เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ราคาต ่าสุด I640404001 ลว 01 เม.ย. 64

11 วัสดุเภสัชกรรม 1,140.00         1,140.00        แบบเจาะจง เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย 1,140.00      เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ราคาต ่าสุด I640404002 ลว 01 เม.ย. 64

12 ยา 92,436.60        92,436.60       แบบเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 92,436.60     องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 6403003 ลว 01 เม.ย. 64

13 ยา 15,572.50        15,572.50       แบบเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 15,572.50     องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 6403002 ลว 01 เม.ย. 64

14 ยา 3,356.00         3,356.00        แบบเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,356.00      องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 6403002 ลว 01 เม.ย. 64

15 ยา 503.40            503.40           แบบเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 503.40         องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 6303004 ลว 01 เม.ย.64

16 ยา 18,200.00        18,200.00       แบบเจาะจง อีออนเมด 18,200.00     อีออนเมด ราคาต ่าสุด I640504001 ลว 01 เม.ย. 64

17 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 11,900.00        11,900.00       แบบเจาะจง อีออนเมด 11,900.00     อีออนเมด ราคาต ่าสุด I640504002 ลว 01 เม.ย. 64

18 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 35,649.99        35,649.99       แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 35,649.99     ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I640504003 ลว 01 เม.ย 64

19 ยา 9,500.00         9,500.00        แบบเจาะจง
ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด 
(มหาชน) 9,500.00      ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด (มหาชน) ราคาต ่าสุด I640104016 ลว 01 เม.ย. 64

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1 - 30 เมษายน 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
งานท่ีจัดซ้ือหรือท่ีจัด

จ้าง
ล าดับท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1 - 30 เมษายน 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
งานท่ีจัดซ้ือหรือท่ีจัด

จ้าง
ล าดับท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

20 ยา 6,400.00         6,400.00        แบบเจาะจง ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี 6,400.00      ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี ราคาต ่าสุด I640104017 ลว 01 เม.ย. 64

21 ยา 15,087.00        15,087.00       แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 15,087.00     ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640104018 ลว 01 เม.ย. 64

22 ยา 11,400.00        11,400.00       แบบเจาะจง ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 11,400.00     ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ ราคาต ่าสุด I640104019 ลว 01 เม.ย. 64

23 ยา 28,300.00        28,300.00       แบบเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 28,300.00     เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต ่าสุด I640104020 ลว 01 เม.ย. 64

24 ยา 25,038.00        25,038.00       แบบเจาะจง ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ 25,038.00     ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ ราคาต ่าสุด I640104021 ลว 01 เม.ย. 64

25 ยา 10,400.00        10,400.00       แบบเจาะจง พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 10,400.00     พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ ราคาต ่าสุด I640104022 ลว 01 เม.ย. 64

26 ยา 7,222.50         7,222.50        แบบเจาะจง อาร์เอกซ์ 7,222.50      อาร์เอกซ์ ราคาต ่าสุด I640104023 ลว 01 เม.ย. 64

27 ยา 63,250.00        63,250.00       แบบเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 63,250.00     เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ราคาต ่าสุด I640104024 ลว 01 เม.ย. 64

28 ยา 6,768.00         6,768.00        แบบเจาะจง บางกอกดรัก 6,768.00      บางกอกดรัก ราคาต ่าสุด I640104025 ลว 01 เม.ย. 64

29 ยา 11,452.50        11,452.50       แบบเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 11,452.50     หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ่าสุด I640104026 ลว 01 เม.ย. 64

30 ยา 5,350.00         5,350.00        แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 5,350.00      ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I640104027 ลว 01 เม.ย. 64

31 ยา 36,594.00        36,594.00       แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 36,594.00     ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I640104028 ลว 01 เม.ย. 64

32 ยา 20,758.00        20,758.00       แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 20,758.00     ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I640104029 ลว 01 เม.ย. 64

33 ยา 59,920.00        59,920.00       แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 59,920.00     ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I640104030 ลว 01 เม.ย. 64

34 ยา 46,224.00        46,224.00       แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 46,224.00     ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I640104031 ลว 01 เม.ย. 64

35 ยา 27,000.00        27,000.00       แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 27,000.00     ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I640104032 ลว 01 เม.ย. 64

36 ยา 9,630.00         9,630.00        แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 9,630.00      ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I640104033 ลว 01 เม.ย. 64

37 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 27,660.00        27,660.00       แบบเจาะจง ไทยก๊อส 27,660.00     ไทยก๊อส ราคาต ่าสุด I640104034 ลว 01 เม.ย. 64



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1 - 30 เมษายน 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
งานท่ีจัดซ้ือหรือท่ีจัด

จ้าง
ล าดับท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

38 ยา 13,320.00        13,320.00       แบบเจาะจง หจก.แอลบีเอส แลบบอเรตอรี 13,320.00     หจก.แอลบีเอส แลบบอเรตอรี ราคาต ่าสุด I640104035 ลว 01 เม.ย. 64

39 ยา 13,364.50        13,364.50       แบบเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล 13,364.50     เอสพีเอส เมดิคอล ราคาต ่าสุด I640104036 ลว 01 เม.ย. 64

40 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 6,452.10         6,452.10        แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 6,452.10      ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640104001 ลว 01 เม.ย. 64

41 ยา 1,284.00         1,284.00        แบบเจาะจง โอเร็กซ์เทรดด้ิง 1,284.00      โอเร็กซ์เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด I640104002 ลว 01 เม.ย. 64

42 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 71,904.00        71,904.00       แบบเจาะจง โอเร็กซ์เทรดด้ิง 71,904.00     โอเร็กซ์เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด I640104002 ลว 01 เม.ย. 64

43 ยา 15,729.00        15,729.00       แบบเจาะจง สหแพทย์เภสัช 15,729.00     สหแพทย์เภสัช ราคาต ่าสุด I640104003 ลว 01 เม.ย. 64

44 ยา 11,300.00        11,300.00       แบบเจาะจง พรอส ฟาร์มา 11,300.00     พรอส ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I640104004 ลว 01 เม.ย. 64

45 ยา 12,500.00        12,500.00       แบบเจาะจง เอช.เค.เมดิซีน 12,500.00     เอช.เค.เมดิซีน ราคาต ่าสุด I640104005 ลว 01 เม.ย. 64

46 ยา 9,000.00         9,000.00        แบบเจาะจง เกร๊ทเตอร์มายบาซิน 9,000.00      เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ราคาต ่าสุด I640104006 ลว 01 เม.ย. 64

47 ยา 11,900.00        11,900.00       แบบเจาะจง โกลบอลฟาร์ม 11,900.00     โกลบอลฟาร์ม ราคาต ่าสุด I640104007 ลว 01 เม.ย. 64

48 ยา 13,300.00        13,300.00       แบบเจาะจง ทีโอ เคมีคอลส์ (1979) 13,300.00     ทีโอ เคมีคอลส์ (1979) ราคาต ่าสุด I640104008 ลว 01 เม.ย. 64

49 ยา 12,600.00        12,600.00       แบบเจาะจง สหแพทย์เภสัช 12,600.00     สหแพทย์เภสัช ราคาต ่าสุด I640104009 ลว 01 เม.ย. 64

50 ยา 8,640.00         8,640.00        แบบเจาะจง เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี 8,640.00      เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี ราคาต ่าสุด I640104010 ลว 01 เม.ย. 64

51 ยา 17,462.40        17,462.40       แบบเจาะจง ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ 17,462.40     ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ ราคาต ่าสุด I640104011 ลว 01 เม.ย. 64

52 ยา 8,239.00         8,239.00        แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 8,239.00      ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640104012 ลว 01 เม.ย. 64

53 ยา 40,125.00        40,125.00       แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 40,125.00     ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I640104013 ลว 01 เม.ย. 64

54 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 16,175.00        16,175.00       แบบเจาะจง ไทยเพียวดีไวซ์ 16,175.00     ไทยเพียวดีไวซ์ ราคาต ่าสุด I640104014 ลว 01 เม.ย. 64

55 ยา 21,600.00        21,600.00       แบบเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 21,600.00     หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ่าสุด I640104015 ลว 01 เม.ย. 64



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1 - 30 เมษายน 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
งานท่ีจัดซ้ือหรือท่ีจัด

จ้าง
ล าดับท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

56 วัสดุทันตกรรม 29,200.00        29,200.00       แบบเจาะจง ชูมิตร1967 29,200.00     ชูมิตร1967 ราคาต ่าสุด D640343001 ลว 01 เม.ย. 64

57 วัสดุทันตกรรม 10,875.00        10,875.00       แบบเจาะจง เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย 10,875.00     เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย ราคาต ่าสุด D640304002 ลว 01 เม.ย. 64

58 วัสดุทันตกรรม 52,504.90        52,504.90       แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 52,504.90     ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด D640304003 ลว 01 เม.ย. 64

59 วัสดุทันตกรรม 4,000.00         4,000.00        แบบเจาะจง เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย 4,000.00      เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย ราคาต ่าสุด D640304004 ลว 01 เม.ย. 64

60 วัสดุทันตกรรม 13,000.00        13,000.00       แบบเจาะจง เด็นท์-เมท 13,000.00     เด็นท์-เมท ราคาต ่าสุด D640303005 ลว 01 เม.ย. 64

61 วัสดุทันตกรรม 2,100.00         2,100.00        แบบเจาะจง ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น 2,100.00      ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด D640303006 ลว 01 เม.ย. 64

62 วัสดุทันตกรรม 4,000.00         4,000.00        แบบเจาะจง เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย 4,000.00      เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย ราคาต ่าสุด D640303007 ลว 01 เม.ย. 64

63 ยา 41,000.00        41,000.00       แบบเจาะจง อีออนเมด 41,000.00     อีออนเมด ราคาต ่าสุด I640504004 ลว 05 เม.ย. 64

64 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 34,100.00        34,100.00       แบบเจาะจง อีออนเมด 34,100.00     อีออนเมด ราคาต ่าสุด I640504005 ลว 05 เม.ย. 64

65 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 600.00            600.00           แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 600.00         พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด I640104037 ลว 05 เม.ย. 64

66 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 2,800.00         2,800.00        แบบเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 2,800.00      หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต ่าสุด I640104038 ลว 05 เม.ย. 64

67 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 1,600.00         1,600.00        แบบเจาะจง หจก.สินสิริ เมดิเทค 1,600.00      หจก.สินสิริ เมดิเทค ราคาต ่าสุด I640104039 ลว 05 เม.ย. 64

68 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 1,776.20         1,776.20        แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 1,776.20      ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640104040 ลว 05 เม.ย. 64

69 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 1,020.00         1,020.00        แบบเจาะจง ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค 1,020.00      ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค ราคาต ่าสุด I640104041 ลว 05 เม.ย. 64

70 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 4,280.00         4,280.00        แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,280.00      ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640104042 ลว 05 เม.ย. 64

71 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 3,150.00         3,150.00        แบบเจาะจง ไซเอนซ์ เมด 3,150.00      ไซเอนซ์ เมด ราคาต ่าสุด I640104043 ลว 05 เม.ย. 64

72 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 1,765.50         1,765.50        แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 1,765.50      ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640104044 ลว 05 เม.ย. 64

73 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 1,600.00         1,600.00        แบบเจาะจง หจก.สินสิริ เมดิเทค 1,600.00      หจก.สินสิริ เมดิเทค ราคาต ่าสุด I640104045 ลว 05 เม.ย. 64



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1 - 30 เมษายน 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
งานท่ีจัดซ้ือหรือท่ีจัด

จ้าง
ล าดับท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

74 ยา 1,716.00         1,716.00        แบบเจาะจง ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ 1,716.00      ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ ราคาต ่าสุด I640104046 ลว 05 เม.ย. 64

75 ยา 1,000.00         1,000.00        แบบเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 1,000.00      เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต ่าสุด I640104047 ลว 05 เม.ย. 64

76 ยา 3,475.00         3,475.00        แบบเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ (1982) 3,475.00      ฟาร์มาแลนด์ (1982) ราคาต ่าสุด I640104048 ลว 05 เม.ย. 64

77 ยา 1,430.00         1,430.00        แบบเจาะจง หจก.พี.ดี.แอล 1,430.00      หจก.พี.ดี.แอล ราคาต ่าสุด I640104049 ลว 05 เม.ย. 64

78 ยา 2,340.00         2,340.00        แบบเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา พลัส 2,340.00      พรีเมด ฟาร์มา พลัส ราคาต ่าสุด I6401040500 ลว 05 เม.ย. 64

79 ยา 1,926.00         1,926.00        แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 1,926.00      ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640104051 ลว 05 เม.ย. 64

80 ยา 3,000.00         3,000.00        แบบเจาะจง ทีโอ เคมีคอลส์ (1979) 3,000.00      ทีโอ เคมีคอลส์ (1979) ราคาต ่าสุด I640104052 ลว 05 เม.ย. 64

81 ยา 2,140.00         2,140.00        แบบเจาะจง เมดไลน์ 2,140.00      เมดไลน์ ราคาต ่าสุด I640104053 ลว 05 เม.ย. 64

82 ยา 2,889.00         2,889.00        แบบเจาะจง บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง 2,889.00      บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดด้ิง ราคาต ่าสุด I640104054 ลว 05 เม.ย. 64

83 ยา 1,230.50         1,230.50        แบบเจาะจง เกร๊ทเตอร์มายบาซิน 1,230.50      เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ราคาต ่าสุด I640104055 ลว 05 เม.ย. 64

84 ยา 1,872.00         1,872.00        แบบเจาะจง แอตแลนติล ฟาร์มาซูติคอล 1,872.00      แอตแลนติล ฟาร์มาซูติคอล ราคาต ่าสุด I640104056 ลว 05 เม.ย. 64

85 ยา 2,700.00         2,700.00        แบบเจาะจง หจก.พี.ดี.แอล 2,700.00      หจก.พี.ดี.แอล ราคาต ่าสุด I640104057 ลว 05 เม.ย. 64

86 ยา 1,600.00         1,600.00        แบบเจาะจง จรูญเภสัช 1,600.00      จรูญเภสัช ราคาต ่าสุด I640104058 ลว 05 เม.ย. 64

87 ยา 3,477.50         3,477.50        แบบเจาะจง ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ 3,477.50      ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ ราคาต ่าสุด I640104059 ลว 05 เม.ย. 64

88 ยา 1,797.60         1,797.60        แบบเจาะจง ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ 1,797.60      ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ ราคาต ่าสุด I640104060 ลว 05 เม.ย. 64

89 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 3,210.00         3,210.00        แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 3,210.00      ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I640104061 ลว 05 เม.ย. 64

90 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 3,342.68         3,342.68        แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 3,342.68      ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I640104062 ลว 05 เม.ย. 64

91 ยา 3,672.00         3,672.00        แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 3,672.00      ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I640104063 ลว 05 เม.ย. 64



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1 - 30 เมษายน 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
งานท่ีจัดซ้ือหรือท่ีจัด

จ้าง
ล าดับท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

92 ครุภัณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ์ 8,550.00         8,550.00        แบบเจาะจง
บริษัท พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพ
พลาย จ่ากัด 8,550.00     

 บริษัท พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย 
จ่ากัด ราคาต ่าสุด 19 เมษายน 2564

93 วัสดุ 8,500.00         8,500.00        แบบเจาะจง
บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิส
เท็ม จ่ากัด 8,500.00     

 บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม 
จ่ากัด ราคาต ่าสุด 19 เมษายน 2564

94 จ้าง 49,360.17        49,360.17       แบบเจาะจง
บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป 
จ่ากัด 49,360.17    

 บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป 
จ่ากัด ราคาต ่าสุด 19 เมษายน 2564

95 จ้าง 321.00            321.00           แบบเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ่ากัด 321.00         บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ่ากัด ราคาต ่าสุด 19 เมษายน 2564

96 จ้าง 3,948.30         3,948.30        แบบเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ่าก 3,948.30      บริษัท เด็นทาเนียร์ จ่าก ราคาต ่าสุด 19 เมษายน 2564

97 วัสดุ 2,728.50         2,728.50        แบบเจาะจง ยูโสบคานค้าเหล็ก 2,728.50      ยูโสบคานค้าเหล็ก ราคาต ่าสุด 19 เมษายน 2564

98 วัสดุ 6,990.00         6,990.00        แบบเจาะจง
บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล
 จ่ากัด 6,990.00     

 บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล 
จ่ากัด ราคาต ่าสุด 19 เมษายน 2564

99 วัสดุ 9,350.00         9,350.00        แบบเจาะจง
บริษัท พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพ
พลาย จ่ากัด 9,350.00     

 บริษัท พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย 
จ่ากัด ราคาต ่าสุด 19 เมษายน 2564

100 วัสดุ 2,500.00         2,500.00        แบบเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ่ากัด 2,500.00      บริษัท ทริมเมอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 19 เมษายน 2564

101 วัสดุ 9,500.00         9,500.00        แบบเจาะจง
บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล
 จ่ากัด 9,500.00     

 บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล 
จ่ากัด ราคาต ่าสุด 19 เมษายน 2564

102 วัสดุ 1,500.00         1,500.00        แบบเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วีอาร์ ซัพพร์ต 1,500.00      ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วีอาร์ ซัพพร์ต ราคาต ่าสุด 19 เมษายน 2564

103 วัสดุ 76,100.00        76,100.00       แบบเจาะจง เมดิทรอน 76,100.00     เมดิทรอน ราคาต ่าสุด 19 เมษายน 2564

104 ครุภัณฑ์การแพทย์ 1,345,000.00   1,345,000.00   แบบคัดเลือก
บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอน
แคร์ ########  บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนแคร์ ราคาต ่าสุด 58/64 23 มี.ค 64

105 ค่าใช้สอย 89,065.00        89,065.00       แบบเจาะจง นายกานต์ วิริยะศักด์ิสกุล 89,065.00     นายกานต์ วิริยะศักด์ิสกุล ราคาต ่าสุด 985/64 31 มี.ค.64

106 ครุภัณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ์ 4,990.00         4,990.00        แบบเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 4,990.00      ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 990/64 1 เม.ย. 64

107 วัสดุ 46,676.60        46,676.60       แบบเจาะจง
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) 
จ่ากัด 46,676.60     บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุด 961/64 25 มี.ค.64

108 วัสดุ 1,300.00         1,300.00        แบบเจาะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 1,300.00      หจก.ละงูปิโตรเลียม ราคาต ่าสุด 981/64 30 มี.ค.64

109 วัสดุ 1,400.00         1,400.00        แบบเจาะจง
บริษัท ปตท.น่้ามันและการค้า
ปลีก จ่ากัด 1,400.00     

 บริษัท ปตท.น่้ามันและการค้าปลีก
 จ่ากัด ราคาต ่าสุด 980/64 30 มี.ค. 64



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง
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110 วัสดุ 9,290.40         9,290.40        แบบเจาะจง บริษัท ละงูค้าวัสดุ จ่ากัด 9,290.40      บริษัท ละงูค้าวัสดุ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 898/64 11 มี.ค. 64

111 วัสดุ 450.00            450.00           แบบเจาะจง ร้านอชิโฟโต้ 450.00         ร้านอชิโฟโต้ ราคาต ่าสุด 930/64 18 มี.ค. 64

112 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 50,600.00        50,600.00       แบบเจาะจง หจก.โมเดิร์นคอม ไอที 50,600.00     หจก.โมเดิร์นคอม ไอที ราคาต ่าสุด 929/64 18 มี.ค. 64

113 ครุภัณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ์ 40,390.00        40,390.00       แบบเจาะจง ร้านปรายฟ้า ซัพพลาย 40,390.00     ร้านปรายฟ้า ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 1023/64 9 เม.ย. 64

114 ครุภัณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ์ 4,700.00         4,700.00        แบบเจาะจง ร้านปรายฟ้า ซัพพลาย 4,700.00      ร้านปรายฟ้า ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 1023/64 9 เม.ย. 64

115 วัสดุ 11,290.00        11,290.00       แบบเจาะจง กันต์ฤทัย นานาภัณฑ์ 11,290.00     กันต์ฤทัย นานาภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 1021/64 9 เม.ย. 64

116 ครุภัณฑ์ส่านักงาน 10,600.00        10,600.00       แบบเจาะจง
ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็น
เตอร์ 10,600.00     ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 1006/64 5 เม.ย. 64

117 วัสดุ 28,440.00        28,440.00       แบบเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี อี ซิลเต็ม จ่ากัด 28,440.00     บริษัท ยูนิต้ี อี ซิลเต็ม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1022/64 9 เม.ย.64

118 ค่าใช้สอย 3,000.00         3,000.00        แบบเจาะจง หจก.ดิยางยนต์ สตูล 3,000.00      หจก.ดิยางยนต์ สตูล ราคาต ่าสุด 1027/64 16 เม.ย.64

119 วัสดุ 1,000.00         1,000.00        แบบเจาะจง ร้านแฟนฉันดีไซน์แอนด์พร้ินต้ิง 1,000.00      ร้านแฟนฉันดีไซน์แอนด์พร้ินต้ิง ราคาต ่าสุด 948/64 23 มี.ค.64

120 วัสดุบริโภค 1,950.00         1,950.00        แบบเจาะจง กิจวดี เจ้ยจู 1,950.00      กิจวดี เจ้ยจู ราคาต ่าสุด 954/64 24 มี.ค.64

121 วัสดุ 5,380.00         5,380.00        แบบเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 5,380.00      ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 991/64 1 เม.ย.64

122 วัสดุ 250.00            250.00           แบบเจาะจง ร้านอชิโฟโต้ 250.00         ร้านอชิโฟโต้ ราคาต ่าสุด 1000/64 2 เม.ย.64

123 วัสดุ 300.00            300.00           แบบเจาะจง อักษรภัณฑ์ 300.00         อักษรภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 1010/64 7 เม.ย.64

124 วัสดุ 32,356.80        32,356.80       แบบเจาะจง
บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอม 
จ่ากัด 32,356.80     บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1020/64 9 เม.ย. 64

125 วัสดุ 7,704.00         7,704.00        แบบเจาะจง
บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอม 
จ่ากัด 7,704.00      บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1005/64 5 เม.ย. 64

126 ยา 4,560.00         4,560.00        แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 4,560.00      พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด I640104064 5 เม.ย.64

127 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 6,425.00         6,425.00        แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 6,425.00      พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด I640104064 5 เม.ย.64
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128 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 8,025.00         8,025.00        แบบเจาะจง  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 8,025.00      ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640104065 5 เม.ย.64

129 ยา 5,350.00         5,350.00        แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 5,350.00      ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I640104066 5 เม.ย.64

130 ยา 8,500.00         8,500.00        แบบเจาะจง
ส่านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 8,500.00     

 ส่านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ราคาต ่าสุด I640104067 5 เม.ย.64

131 ยา 92,000.00        92,000.00       แบบเจาะจง เกร๊ทเตอร์มายบาซิน 92,000.00     เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ราคาต ่าสุด I640104068 5 เม.ย.64

132 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 14,866.00        14,866.00       แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 14,866.00     พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด I640104069 5 เม.ย.64

133 ยา 5,750.00         5,750.00        แบบเจาะจง ยูโทเป้ียน 5,750.00      ยูโทเป้ียน ราคาต ่าสุด I640104070 5 เม.ย.64

134 ยา 13,700.00        13,700.00       แบบเจาะจง ไบโอจีนีเทค 13,700.00     ไบโอจีนีเทค ราคาต ่าสุด I640104071 5 เม.ย.64

135 ยา 35,249.20        35,249.20       แบบเจาะจง สหแพทย์เภสัช 35,249.20     สหแพทย์เภสัช ราคาต ่าสุด I640104072 5 เม.ย.64

136 ยา 97,500.00        97,500.00       แบบเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 97,500.00     เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ราคาต ่าสุด I640104073 5 เม.ย.64

137 ยา 9,000.00         9,000.00        แบบเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 9,000.00      เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต ่าสุด I640104074 5 เม.ย.64

138 ยา 9,000.00         9,000.00        แบบเจาะจง พรอส ฟาร์มา 9,000.00      พรอส ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I640104075 5 เม.ย.64

139 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 5,404.00         5,404.00        แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 5,404.00      พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด I640104076 5 เม.ย.64

140 ยา 11,566.70        11,566.70       แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 11,566.70     ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640104077 5 เม.ย.64

141 ยา 12,754.40        12,754.40       แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 12,754.40     ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640104078 5 เม.ย.64

142 ยา 17,976.00        17,976.00       แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 17,976.00     ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640104079 5 เม.ย.64

143 ยา 44,137.50        44,137.50       แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 44,137.50     ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I640104080 5 เม.ย.64

144 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 23,668.40        23,668.40       แบบเจาะจง โอเร็กซ์เทรดด้ิง 23,668.40     โอเร็กซ์เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด I640104081 5 เม.ย.64

145 ยา 2,700.00         2,700.00        แบบเจาะจง ทีโอ เคมีคอลส์ (1979) 2,700.00      ทีโอ เคมีคอลส์ (1979) ราคาต ่าสุด I640104082 5 เม.ย.64
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146 ยา 4,066.00         4,066.00        แบบเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล 4,066.00      สยามฟาร์มาซูติคอล ราคาต ่าสุด I640104083 5 เม.ย.64

147 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 2,825.00         2,825.00        แบบเจาะจง ไทยก๊อส 2,825.00      ไทยก๊อส ราคาต ่าสุด I640104084 5 เม.ย.64

148 วัสดุทันตกรรม 18,543.10        18,543.10       แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 18,543.10     ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640304001 1 เม.ย.64

149 วัสดุทันตกรรม 18,250.00        18,250.00       แบบเจาะจง ออสเทมส์(ไทยแลนด์) 18,250.00     ออสเทมส์(ไทยแลนด์) ราคาต ่าสุด I640304002 1 เม.ย.64

150 วัสดุทันตกรรม 7,800.00         7,800.00        แบบเจาะจง แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น 7,800.00      แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด I640304003 1 เม.ย.64

151 วัสดุทันตกรรม 9,200.00         9,200.00        แบบเจาะจง แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น 9,200.00      แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด I640304004 1 เม.ย.64

152 วัสดุทันตกรรม 5,020.00         5,020.00        แบบเจาะจง ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น 5,020.00      ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด I640304005 1 เม.ย.64

153 วัสดุทันตกรรม 3,140.00         3,140.00        แบบเจาะจง วี อาร์ พี เด้นท์ 3,140.00      วี อาร์ พี เด้นท์ ราคาต ่าสุด I640304006 1 เม.ย.64

154 วัสดุทันตกรรม 1,050.00         1,050.00        แบบเจาะจง ทันตสยาม 1,050.00      ทันตสยาม ราคาต ่าสุด I640304007 1 เม.ย.64

155 วัสดุทันตกรรม 4,000.00         4,000.00        แบบเจาะจง เด็นท์-เมท 4,000.00      เด็นท์-เมท ราคาต ่าสุด I640304008 1 เม.ย.64

156 วัสดุทันตกรรม 3,000.00         3,000.00        แบบเจาะจง เด็นท์-เมท 3,000.00      เด็นท์-เมท ราคาต ่าสุด I640304009 1 เม.ย.64

157 วัสดุทันตกรรม 1,100.00         1,100.00        แบบเจาะจง
แอดวานซ์เมดิคอลคอร์ปอเรชั  
(ประเทศไทย) 1,100.00     

 แอดวานซ์เมดิคอลคอร์ปอเรชั  
(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640304010 1 เม.ย.64

158 วัสดุทันตกรรม 2,100.00         2,100.00        แบบเจาะจง หจก.เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ 2,100.00      หจก.เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ ราคาต ่าสุด I640304011 1 เม.ย.64

159 วัสดุทันตกรรม 3,620.00         3,620.00        แบบเจาะจง เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย 3,620.00      เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย ราคาต ่าสุด I640304012 1 เม.ย.64

160 วัสดุทันตกรรม 3,500.00         3,500.00        แบบเจาะจง ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น 3,500.00      ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด I640304013 1 เม.ย.64

161 วัสดุทันตกรรม 2,247.00         2,247.00        แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 2,247.00      ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640304014 1 เม.ย.64

162 วัสดุทันตกรรม 3,210.00         3,210.00        แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 3,210.00      ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640304015 1 เม.ย.64

163 วัสดุทันตกรรม 4,804.30         4,804.30        แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,804.30      ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640304016 1 เม.ย.64
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164 วัสดุทันตกรรม 4,153.74         4,153.74        แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,153.74      ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640304017 1 เม.ย.64

165 วัสดุทันตกรรม 4,966.94         4,966.94        แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,966.94      ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640304018 1 เม.ย.64

166 วัสดุทันตกรรม 1,560.00         1,560.00        แบบเจาะจง ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น 1,560.00      ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด I640304019 1 เม.ย.64

167 ยา 1,960.00         1,960.00        แบบเจาะจง เอส ดี ทันตเวช (1988) 1,960.00      เอส ดี ทันตเวช (1988) ราคาต ่าสุด I640304020 1 เม.ย.64

168 วัสดุ 1,450.00         1,450.00        แบบเจาะจง หจก.โอเอ็กซ์ เมดิ แอนด์ ซายด์ 1,450.00      หจก.โอเอ็กซ์ เมดิ แอนด์ ซายด์ ราคาต ่าสุด 26 เมษายน 2564

169 วัสดุ 6,000.00         6,000.00        แบบเจาะจง บริษัท รอททารีน พลัส จ่ากัด 6,000.00      บริษัท รอททารีน พลัส จ่ากัด ราคาต ่าสุด 26 เมษายน 2564

170 วัสดุ 17,010.00        17,010.00       แบบเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วีอาร์ ซัพพร์ต 17,010.00     ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วีอาร์ ซัพพร์ต ราคาต ่าสุด 26 เมษายน 2564

171 วัสดุ 56,000.00        56,000.00       แบบเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วีอาร์ ซัพพร์ต 56,000.00     ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วีอาร์ ซัพพร์ต ราคาต ่าสุด 26 เมษายน 2564

172 วัสดุ 15,800.00        15,800.00       แบบเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วีอาร์ ซัพพร์ต 15,800.00     ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วีอาร์ ซัพพร์ต ราคาต ่าสุด 26 เมษายน 2564

173 วัสดุ 15,800.00        15,800.00       แบบเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วีอาร์ ซัพพร์ต 15,800.00    ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วีอาร์ ซัพพร์ต ราคาต ่าสุด 26 เมษายน 2564

174 วัสดุ 2,850.00         2,850.00        แบบเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วีอาร์ ซัพพร์ต 2,850.00     ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วีอาร์ ซัพพร์ต ราคาต ่าสุด 26 เมษายน 2564

175 วัสดุ 785.00            785.00           แบบเจาะจง โศภิษฐ์ อภิกด์ิศิริ 785.00        โศภิษฐ์ อภิกด์ิศิริ ราคาต ่าสุด 26 เมษายน 2564

176 ยา 3,306.00         3,306.00        แบบเจาะจง
เอเอ็นบี ลาบอราตอรี  (อ่านวย
เภสัช) 3,306.00     เอเอ็นบี ลาบอราตอรี  (อ่านวยเภสัช) ราคาต ่าสุด I640104085 7 เม.ย.64

177 ยา 4,280.00         4,280.00        แบบเจาะจง เมดไลน์ 4,280.00     เมดไลน์ ราคาต ่าสุด I640104086 7 เม.ย.64

178 ยา 4,200.00         4,200.00        แบบเจาะจง ฟาร์มาดิกา 4,200.00     ฟาร์มาดิกา ราคาต ่าสุด I640104087 7 เม.ย.64

179 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 11,500.00        11,500.00       แบบเจาะจง ไบโอคอททอน 11,500.00    ไบโอคอททอน ราคาต ่าสุด I640104088 7 เม.ย.64

180 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 10,593.00        10,593.00       แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 10,593.00    ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640104089 7 เม.ย.64

181 ยา 642.00            642.00           แบบเจาะจง โอเร็กซ์เทรดด้ิง 642.00        โอเร็กซ์เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด I640104090 7 เม.ย.64
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182 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 10,143.60        10,143.60       แบบเจาะจง โอเร็กซ์เทรดด้ิง 10,143.60    โอเร็กซ์เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด I640104090 7 เม.ย.64

183 ยา 20,000.00        20,000.00       แบบเจาะจง บีเจเอช เมดิคอล 20,000.00    บีเจเอช เมดิคอล ราคาต ่าสุด I640104091 7 เม.ย.64

184 ยา 11,400.00        11,400.00       แบบเจาะจง อาร์เอกซ์ 11,400.00    อาร์เอกซ์ ราคาต ่าสุด I640104092 7 เม.ย.64

185 ยา 35,952.00        35,952.00       แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 35,952.00    ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I640104093 7 เม.ย.64

186 ยา 8,800.00         8,800.00        แบบเจาะจง แอตแลนติล ฟาร์มาซูติคอล 8,800.00     แอตแลนติล ฟาร์มาซูติคอล ราคาต ่าสุด I640104094 7 เม.ย.64

187 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 3,959.00         3,959.00        แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 3,959.00     ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I640104095 7 เม.ย.64

188 ยา 17,200.00        17,200.00       แบบเจาะจง อีออนเมด 17,200.00    อีออนเมด ราคาต ่าสุด I640504006 7 เม.ย.64

189 วัสดุเภสัชกรรม 19,200.00        19,200.00       แบบเจาะจง หจก.ภาสิน 19,200.00    หจก.ภาสิน ราคาต ่าสุด I630404003 7 เม.ย.64

190 ครุภัณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ์ 6,600.00         6,600.00        แบบเจาะจง ร้านก่าแพงเฟอร์นิเจอร์ 6,600.00     ร้านก่าแพงเฟอร์นิเจอร์ ราคาต ่าสุด 975/64 29 มี.ค. 64

191 วัสดุ 28,000.00        28,000.00       แบบเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ่ากัด 28,000.00    บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุด 30 เมษายน 2564

192 วัสดุ 3,100.00         3,100.00        แบบเจาะจง
บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล
 จ่ากัด 3,100.00     

บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล 
จ่ากัด ราคาต ่าสุด 30 เมษายน 2564

193 วัสดุ 2,200.00         2,200.00        แบบเจาะจง
บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิส
เท็ม จ่ากัด 2,200.00     

บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม 
จ่ากัด ราคาต ่าสุด 30 เมษายน 2564

194 วัสดุ 575.00            575.00           แบบเจาะจง ร้านยูโสบคานคลังเกษตร 575.00        ร้านยูโสบคานคลังเกษตร ราคาต ่าสุด 993/64 2 เม.ย. 64

195 ค่าใช้สอย 41,500.00        41,500.00       แบบเจาะจง บริษัท ทรานสเทค จ่ากัด 41,500.00    บริษัท ทรานสเทค จ่ากัด ราคาต ่าสุด 834/64 1 ก.พ. 64

196 วัสดุ 2,540.00         2,540.00        แบบเจาะจง ร้านยูโสบคานคลังเกษตร 2,540.00     ร้านยูโสบคานคลังเกษตร ราคาต ่าสุด 1057/64 23 เม.ย. 64

197 วัสดุ 120.00            120.00           แบบเจาะจง ร้านนัสเจริญภัณฑ์ 120.00        ร้านนัสเจริญภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 1048/64 21 เม.ย. 64

198 วัสดุ 1,057.00         1,057.00        แบบเจาะจง อิ มพลาสติก 1,057.00     อิ มพลาสติก ราคาต ่าสุด 1064/64 21 เม.ย. 64

199 วัสดุ 2,000.00         2,000.00        แบบเจาะจง ร้านอชิโฟโต้ 2,000.00     ร้านอชิโฟโต้ ราคาต ่าสุด 1036/64 19 เม.ย. 64
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200 วัสดุ 1,200.00         1,200.00        แบบเจาะจง ร้านอชิโฟโต้ 1,200.00     ร้านอชิโฟโต้ ราคาต ่าสุด 1037 19 เม.ย. 64

201 วัสดุ 680.00            680.00           แบบเจาะจง ร้านอชิโฟโต้ 680.00        ร้านอชิโฟโต้ ราคาต ่าสุด 1062 26 เม.ย.64

202 วัสดุ 528.00            528.00           แบบเจาะจง ชช.ไอซ์ 528.00        ชช.ไอซ์ ราคาต ่าสุด 986/64 31 มี.ค. 64

203 วัสดุ 7,704.00         7,704.00        แบบเจาะจง
บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอม 
จ่ากัด 7,704.00     บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 867/64 5 มี.ค 64

204 วัสดุ 9,240.00         9,240.00        แบบเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 9,240.00     ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 1044/64 20 เม.ย. 64

205 วัสดุ 1,680.00         1,680.00        แบบเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 1,680.00     ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 1043/64 20 เม.ย. 64

206 วัสดุ 1,750.00         1,750.00        แบบเจาะจง ร้านอชิโฟโต้ 1,750.00     ร้านอชิโฟโต้ ราคาต ่าสุด 1042/64 20 เม.ย. 64

207 วัสดุ 52,835.90        52,835.90       แบบเจาะจง
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) 
จ่ากัด 52,835.90    บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1038/64 19 เม.ย. 64

208 ค่าใช้สอย 9,578.64         9,578.64        แบบเจาะจง
บริษัทโตโยต้าสงขลาผู้จ่าหน่าย
โตโยต้า จ่ากัด 9,578.64     

บริษัทโตโยต้าสงขลาผู้จ่าหน่ายโต
โยต้า จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1035/64 19 เม.ย. 64

209 ค่าใช้สอย 6,189.95         6,189.95        แบบเจาะจง
บริษัทโตโยต้าสงขลาผู้จ่าหน่าย
โตโยต้า จ่ากัด 6,189.95     

บริษัทโตโยต้าสงขลาผู้จ่าหน่ายโต
โยต้า จ่ากัด ราคาต ่าสุด 1030/64 16 เม.ย.64

210 วัสดุ 100.00            100.00           แบบเจาะจง ร้าน ไฮ-ไฟ คาร์ออดิโอ สตูล 100.00        ร้าน ไฮ-ไฟ คาร์ออดิโอ สตูล ราคาต ่าสุด 1015/64 8 เม.ย.64

211 วัสดุ 30,990.00        30,990.00       แบบเจาะจง หจก.โมเดิร์นคอม ไอที 30,990.00    หจก.โมเดิร์นคอม ไอที ราคาต ่าสุด 1011/64 7 เม.ย.64

212 วัสดุ 120.00            120.00           แบบเจาะจง ร้านช่างคือ ควนไสน 120.00        ร้านช่างคือ ควนไสน ราคาต ่าสุด 1028/64 16 เม.ย.64

213 ค่าใช้สอย 15,306.35        15,306.35       แบบเจาะจง
บริษัทโตโยต้าสงขลา ผู้จ่าหน่าย
โตโยต้าจ่ากัด 15,306.35    

บริษัทโตโยต้าสงขลา ผู้จ่าหน่ายโต
โยต้าจ่ากัด ราคาต ่าสุด 1029/64 16 เม.ย.64

214 วัสดุวิทยาศาสตร์ 15,000.00        15,000.00       แบบเจาะจง
บ.โปรเฟสชั นแนล เมดิคอล 
ซายด์ 15,000.00    บ.โปรเฟสชั นแนล เมดิคอล ซายด์ ราคาต ่าสุด I640204001 1 เม.ย. 64

215 วัสดุวิทยาศาสตร์ 25,420.00        25,420.00       แบบเจาะจง พี เมดิคอล ซัพพลาย 25,420.00    พี เมดิคอล ซัพพลาย ราคาต ่าสุด I640204002 1 เม.ย. 64

216 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5,201.00         5,201.00        แบบเจาะจง หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ 5,201.00     หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ ราคาต ่าสุด I640204003 1 เม.ย. 64

217 วัสดุวิทยาศาสตร์ 16,387.50        16,387.50       แบบเจาะจง หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ 16,387.50    หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ ราคาต ่าสุด I640204004 1 เม.ย. 64
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218 วัสดุวิทยาศาสตร์ 9,606.50         9,606.50        แบบเจาะจง หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ 9,606.50     หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ ราคาต ่าสุด I640204005 1 เม.ย. 64

219 วัสดุวิทยาศาสตร์ 48,900.00        48,900.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 48,900.00    หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I640204006 1 เม.ย. 64

220 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4,500.00         4,500.00        แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 4,500.00     หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I640204007 1 เม.ย. 64

221 วัสดุวิทยาศาสตร์ 91,720.00        91,720.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 91,720.00    หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I640204008 1 เม.ย. 64

222 วัสดุวิทยาศาสตร์ 92,160.00        92,160.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 92,160.00    หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I640204009 1 เม.ย. 64

223 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,250.00         6,250.00        แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 6,250.00     หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I640204010 1 เม.ย. 64

224 วัสดุวิทยาศาสตร์ 90,720.00        90,720.00       แบบเจาะจง
บจก. พีเอส.เมดิคอล ซัพพลาย 
แอนด์ เซอร์วิส 90,720.00    

บจก. พีเอส.เมดิคอล ซัพพลาย 
แอนด์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด I640204011 1 เม.ย. 64

225 วัสดุวิทยาศาสตร์ 9,500.00         9,500.00        แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 9,500.00     หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I640204012 1 เม.ย. 64

226 วัสดุวิทยาศาสตร์ 43,500.00        43,500.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 43,500.00    หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I640204013 1 เม.ย. 64

227 วัสดุวิทยาศาสตร์ 22,500.00        22,500.00       แบบเจาะจง บจก.เมดิทอป 22,500.00    บจก.เมดิทอป ราคาต ่าสุด I640204014 1 เม.ย. 64

228 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2,130.00         2,130.00        แบบเจาะจง
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย 2,130.00     

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย ราคาต ่าสุด I640204015 1 เม.ย. 64

229 วัสดุวิทยาศาสตร์ 14,980.00        14,980.00       แบบเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติค 14,980.00    หจก.อินโฟไดนอสติค ราคาต ่าสุด I640204016 1 เม.ย. 64

230 วัสดุวิทยาศาสตร์ 43,050.00        43,050.00       แบบเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติค 43,050.00    หจก.อินโฟไดนอสติค ราคาต ่าสุด I640204017 1 เม.ย. 64

231 วัสดุวิทยาศาสตร์ 78,200.00        78,200.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 78,200.00    หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I640204018 1 เม.ย. 64

232 วัสดุวิทยาศาสตร์ 61,730.00        61,730.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 61,730.00    หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I640204019 1 เม.ย. 64

233 วัสดุวิทยาศาสตร์ 35,200.00        35,200.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 35,200.00    หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I640204020 1 เม.ย. 64

234 วัสดุวิทยาศาสตร์ 70,380.00        70,380.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 70,380.00    หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I640204021 1 เม.ย. 64

235 วัสดุวิทยาศาสตร์ 64,800.00        64,800.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 64,800.00    หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I640204022 1 เม.ย. 64
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236 วัสดุวิทยาศาสตร์ 59,800.00        59,800.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 59,800.00    หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I640204023 1 เม.ย. 64

237 วัสดุวิทยาศาสตร์ 30,640.00        30,640.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 30,640.00    หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I640204024 1 เม.ย. 64

238 วัสดุวิทยาศาสตร์ 70,000.00        70,000.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 70,000.00    หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I640204025 1 เม.ย. 64

239 วัสดุวิทยาศาสตร์ 48,100.00        48,100.00       แบบเจาะจง
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย 48,100.00    

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย ราคาต ่าสุด I640204026 1 เม.ย. 64

240 วัสดุ 67,551.44        67,551.44       แบบเจาะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 67,551.44    หจก.ละงูปิโตรเลียม ราคาต ่าสุด I640204027 1 เม.ย. 64

241 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 76,150.00        76,150.00       แบบเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 76,150.00    ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด พ.1045/64 29 เม.ย.64

242 ครุภัณฑ์การแพทย์ 148,500.00      148,500.00     แบบคัดเลือก หจก.เวลท์โปรเฟสชั นแนล 148,500.00  หจก.เวลท์โปรเฟสชั นแนล ราคาต ่าสุด 57/2564 23 มี.ค.64

243 วัสดุ 428.00            428.00           แบบเจาะจง ยูโสบคานค้าเหล็ก 428.00        ยูโสบคานค้าเหล็ก ราคาต ่าสุด 105/64 23 เม.ย. 64

244 วัสดุ 1,000.00         1,000.00        แบบเจาะจง ร้านจ้ินค้าถัง 1,000.00     ร้านจ้ินค้าถัง ราคาต ่าสุด 1075/64 23 เม.ย.64

245 วัสดุ 6,880.00         6,880.00        แบบเจาะจง ร้านจุฬาการไฟฟ้า 6,880.00     ร้านจุฬาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด 1052/64 22 เม.ย.64

246 ค่าใช้สอย 72,080.00        72,080.00       แบบเจาะจง นายกานต์ วิริยะศักด์ิสกุล 72,080.00    นายกานต์ วิริยะศักด์ิสกุล ราคาต ่าสุด 1024/64 9 เม.ย. 64


