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รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

1 วัสดุ 97,043.51         97,043.51          เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโตรเลียม 97,043.51            หจก.ละงูปโตรเลียม ราคาต่ําสุด 1064/65(26 กค.65)

2 ครุภัณฑ 54,000.00 54,000.00          เฉพาะเจาะจง เอกเครื่องเย็น 54,000.00            เอกเครื่องเย็น ราคาต่ําสุด 1099/65(5 สค.65)

3 วัสดุ 15,920.00 15,920.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค 15,920.00            หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I650208001 ลว.1 สิ.ค.65

4 วัสดุ 17,100.00         17,100.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค 17,100.00            หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I650208002 ลว.2 สิ.ค.65

5 วัสดุ 84,000.00         84,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค 84,000.00            หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I650208003 ลว.3 สิ.ค.65

6 วัสดุ  24,740.00 24,740.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค 24,740.00            หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I650208004 ลว.4 สิ.ค.65

7 วัสดุ  5,700.00 5,700.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เมดเอ็กซ โซลูชั่นส 5,700.00              หจก.เมดเอ็กซ โซลูชั่นส ราคาต่ําสุด I650208005 ลว.1 สิ.ค.65

8 วัสดุ 6,085.50           6,085.50           เฉพาะเจาะจง หจก.เมดเอ็กซ โซลูชั่นส 6,085.50              หจก.เมดเอ็กซ โซลูชั่นส ราคาต่ําสุด I650208006 ลว.2 สิ.ค.65

9 วัสดุ 5,281.00           5,281.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เมดเอ็กซ โซลูชั่นส 5,281.00              หจก.เมดเอ็กซ โซลูชั่นส ราคาต่ําสุด I650208007 ลว.3 สิ.ค.65

10 วัสดุ  53,560.00 53,560.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติก 53,560.00            หจก.อินโฟไดนอสติก ราคาต่ําสุด I650208008 ลว.1 สิ.ค.65

11 วัสดุ  47,494.00 47,494.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติก 47,494.00            หจก.อินโฟไดนอสติก ราคาต่ําสุด I650208009 ลว.2 สิ.ค.65

12 วัสดุ  15,000.00 15,000.00          เฉพาะเจาะจง โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน 15,000.00            โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน ราคาต่ําสุด I650208010 ลว.1 สิ.ค.65

13 วัสดุ  45,000.00 45,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.โกลเบิ้ล ไซเอนซ เทค 45,000.00            บจก.โกลเบิ้ล ไซเอนซ เทค ราคาต่ําสุด I650208011 ลว.1 สิ.ค.65

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง

ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง
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วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

14 วัสดุ  20,420.00 20,420.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค 20,420.00            หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I650208013 ลว.15 สิ.ค.65

15 วัสดุ  760.00 760.00              เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 760.00               

 ู  

สภากาชาดไทย ราคาต่ําสุด I650208014 ลว.8 สิ.ค.65

16 วัสดุ  80,850.00 80,850.00          เฉพาะเจาะจง บจก ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 80,850.00            บจก ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650208015 ลว.12 สิ.ค.65

17 จางเหมา  6,650.00 6,650.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โมเดิรนคอม ไอที่ 6,650.00              หจก.โมเดิรนคอม ไอที่ ราคาต่ําสุด 984/65(30 มิย.65)

18 จางเหมา  6,280.00 6,280.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โมเดิรนคอม ไอที่ 6,280.00              หจก.โมเดิรนคอม ไอที่ ราคาต่ําสุด 975/65(29 มิย.65)

19 วัสดุ  5,350.00 5,350.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิลเต็ม จํากัด 5,350.00              บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิลเต็ม จํากัด ราคาต่ําสุด 1132/65(19 สค.65)

20 วัสดุ  1,355.00 1,355.00           เฉพาะเจาะจง รานปยะอนันต 1,355.00              รานปยะอนันต ราคาต่ําสุด 1114/65(10 สค.65)

21 วัสดุ  46,650.00 46,650.00          เฉพาะเจาะจง หจก.โมเดิรนคอม ไอที่ 46,650.00            หจก.โมเดิรนคอม ไอที่ ราคาต่ําสุด 985/65(30 มิย.65)

22 เจาเหมา  3,400.00 3,400.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โมเดิรนคอม ไอที่ 3,400.00              หจก.โมเดิรนคอม ไอที่ ราคาต่ําสุด 1074/65(27 กค.65)

23 วัสดุ  840.00 840.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ละงูคาวัสดุ จํากัด 840.00                บริษัท ละงูคาวัสดุ จํากัด ราคาต่ําสุด 1169/65(26 สค.65)

24 วัสดุ  12,000.00 12,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพส เฮลท แคร จํากัด 12,000.00            บริษัท ไพส เฮลท แคร จํากัด ราคาต่ําสุด 1117/65(11 สค.65)

25 ครุภัณฑ  5,136.00 5,136.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวิลด โปรดักส แอนด ซัพพล  5,136.00             

     

ซัพพลาย จํากัด ราคาต่ําสุด 886/65(6 มิย.65)



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป
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จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง

ลําดับ
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วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

26 จางเหมา  26,250.00 26,250.00          เฉพาะเจาะจง บจก.วอเทค 26,250.00            บจก.วอเทค ราคาต่ําสุด 747/2565 ลว.29 ส.ค.65

27 จางเหมา  14,760.00 14,760.00          เฉพาะเจาะจง บจก.เนฟโฟรแคร (ประเทศไทย) 14,760.00            บจก.เนฟโฟรแคร (ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด 746/2565 ลว. 19 ส.ค.65

28 วัสดุ 5,410.00           5,410.00           เฉพาะเจาะจง รานจุฬาการไฟฟา 5,410.00              รานจุฬาการไฟฟา ราคาต่ําสุด 1104/65(8 สค.65)

29 ครุภัณฑ 5,800.00           5,800.00           เฉพาะเจาะจง รานจุฬาการไฟฟา 5,800.00              รานจุฬาการไฟฟา ราคาต่ําสุด 1104/65(8 สค.65)

30 วัสดุ 1,251.90           1,251.90           เฉพาะเจาะจง ยูโสบคานกลการ 1,251.90              ยูโสบคานกลการ ราคาต่ําสุด 1138/65(18 สค.65)

31 วัสดุ 1,000.00           1,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยออยปโตเลียม 1,000.00              หจก.ทรัพยออยปโตเลียม ราคาต่ําสุด 1133/65(17 สค.65)

32 จางเหมา 41,500.00         41,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานสเทค จํากัด 41,500.00            บริษัท ทรานสเทค จํากัด ราคาต่ําสุด 175/64(30 ตค.63)

33 วัสดุ 594.00             594.00              เฉพาะเจาะจง ชช.ไอซ 594.00                ชช.ไอซ ราคาต่ําสุด 1086/65(3 สค.65)

34 เวชภัณฑ 7,700.00           7,700.00           เฉพาะเจาะจง ไทยกอส 7,700.00              ไทยกอส ราคาต่ําสุด I650108138 ลว.22 ส.ค.65

35 เวชภัณฑ 6,000.00           6,000.00           เฉพาะเจาะจง ไบโอคอททอน 6,000.00              ไบโอคอททอน ราคาต่ําสุด I650108139 ลว.22 ส.ค.65 

36 เวชภัณฑ 7,070.00           7,070.00           เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร 7,070.00              พีซีดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I650108140 ลว.22 ส.ค.65

37 เวชภัณฑ 14,000.00         14,000.00          เฉพาะเจาะจง พี เอส เวชภัณฑ ซัพพลาย 14,000.00            พี เอส เวชภัณฑ ซัพพลาย ราคาต่ําสุด I650108141 ลว.22 ส.ค.65



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง

ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

38 เวชภัณฑ 8,425.00           8,425.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณ อินเตอรแพค 8,425.00              หจก.ลาภทักษิณ อินเตอรแพค ราคาต่ําสุด I650108142 ลว.22 ส.ค.65

39 เวชภัณฑ 18,950.00         18,950.00          เฉพาะเจาะจง ไทยเพียวดีไวซ 18,950.00            ไทยเพียวดีไวซ ราคาต่ําสุด I650108143 ลว.22 ส.ค.65

40 เวชภัณฑ 9,600.00           9,600.00           เฉพาะเจาะจง เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) 9,600.00              เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด I650108144 ลว.22 ส.ค.65

41 เวชภัณฑ 8,025.00           8,025.00           เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง 8,025.00              โอเร็กซ เทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I650108145 ลว.22 ส.ค.65

42 เวชภัณฑ 6,900.00           6,900.00           เฉพาะเจาะจง เนิรสซิ่ง โฮม 6,900.00              เนิรสซิ่ง โฮม ราคาต่ําสุด I650108146 ลว.22 ส.ค.65

43 เวชภัณฑ 23,120.00         23,120.00          เฉพาะเจาะจง ไทยกอส 23,120.00            ไทยกอส ราคาต่ําสุด I650108147 ลว.22 ส.ค.65

44 เวชภัณฑ 15,296.72         15,296.72          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 15,296.72            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108148 ลว.22 ส.ค.65

45 เวชภัณฑ 6,420.00           6,420.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 6,420.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108149 ลว.22 ส.ค.65

46 เวชภัณฑ 14,659.00         14,659.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 14,659.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108150 ลว.22 ส.ค.65

47 เวชภัณฑ 15,033.50         15,033.50          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 15,033.50            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108151 ลว.22 ส.ค.65

48 ยา 9,951.00           9,951.00           เฉพาะเจาะจง อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม 9,951.00              อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม ราคาต่ําสุด I650108152 ลว.22 ส.ค.65

49 ยา 8,010.00           8,010.00           เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นพี เฮลทแคร 8,010.00              ทีเอ็นพี เฮลทแคร ราคาต่ําสุด I650108153 ลว.22 ส.ค.65



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง

ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

50 ยา 15,729.00         15,729.00          เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช 15,729.00            สหแพทยเภสัช ราคาต่ําสุด I650108154 ลว.22 ส.ค.65

51 ยา 59,700.00         59,700.00          เฉพาะเจาะจง วีแอนดวี กรุงเทพฯ 59,700.00            วีแอนดวี กรุงเทพฯ ราคาต่ําสุด I650108155 ลว.22 ส.ค.65

52 ยา 6,000.00           6,000.00           เฉพาะเจาะจง เฮลทตี้ มี 6,000.00              เฮลทตี้ มี ราคาต่ําสุด I650108156 ลว.22 ส.ค.65

53 ยา 9,000.00           9,000.00           เฉพาะเจาะจง พรีเมด ฟารมา พลัส 9,000.00              พรีเมด ฟารมา พลัส ราคาต่ําสุด I650108157 ลว.22 ส.ค.65

54 ยา 7,490.00           7,490.00           เฉพาะเจาะจง สยามฟารมาซูติคอล 7,490.00              สยามฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I650108158 ลว.22 ส.ค.65

55 ยา 5,204.00           5,204.00           เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล 5,204.00              เอสพีเอส เมดิคอล ราคาต่ําสุด I650108159 ลว.22 ส.ค.65

56 ยา 7,075.00           7,075.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี 7,075.00              หจก.ภิญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด I650108160 ลว.22 ส.ค.65

57 ยา 31,400.00         31,400.00          เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 31,400.00            เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด I650108161 ลว.22 ส.ค.65

58 ยา 6,000.00           6,000.00           เฉพาะเจาะจง เกรทเตอรมายบาซิน 6,000.00              เกรทเตอรมายบาซิน ราคาต่ําสุด I650108162 ลว.22 ส.ค.65

59 ยา 39,000.00         39,000.00          เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค 39,000.00            ไบโอจีนีเทค ราคาต่ําสุด I650108163 ลว.22 ส.ค.65

60 ยา 8,200.00           8,200.00           เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 8,200.00              พรอส ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108164 ลว.22 ส.ค.65

61 ยา 8,800.00           8,800.00           เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล 8,800.00              แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I650108165 ลว.22 ส.ค.65



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง

ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

62 ยา 45,600.00         45,600.00          เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 45,600.00            เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I650108166 ลว.22 ส.ค.65

63 ยา 8,453.00           8,453.00           เฉพาะเจาะจง บีเอ็ลเอช เทร็ดดิ้ง 8,453.00              บีเอ็ลเอช เทร็ดดิ้ง ราคาต่ําสุด I650108167 ลว.22 ส.ค.65

64 ยา 11,500.00         11,500.00          เฉพาะเจาะจง ทีโอ เคมีคอลส (1979) 11,500.00            ทีโอ เคมีคอลส (1979) ราคาต่ําสุด I650108168 ลว.22 ส.ค.65

65 ยา 5,885.00           5,885.00           เฉพาะเจาะจง เมดไลน 5,885.00              เมดไลน ราคาต่ําสุด I650108169 ลว.22 ส.ค.65

66 ยา 5,100.00           5,100.00           เฉพาะเจาะจง ยูโทเปยน 5,100.00              ยูโทเปยน ราคาต่ําสุด I650108170 ลว.22 ส.ค.65

67 ยา 11,000.00         11,000.00          เฉพาะเจาะจง มาสุ 11,000.00            มาสุ ราคาต่ําสุด I650108171 ลว.22 ส.ค.65

68 ยา 31,000.00         31,000.00          เฉพาะเจาะจง ไบโอฟารม เคมิคัลส 31,000.00            ไบโอฟารม เคมิคัลส ราคาต่ําสุด I650108172 ลว.22 ส.ค.65

69 ยา 11,850.00         11,850.00          เฉพาะเจาะจง พาตารแลบ (2517) 11,850.00            พาตารแลบ (2517) ราคาต่ําสุด I650108173 ลว.22 ส.ค.65

70 ยา 19,000.00         19,000.00          เฉพาะเจาะจง อารเอ็กซ 19,000.00            อารเอ็กซ ราคาต่ําสุด I650108174 ลว.22 ส.ค.65

71 ยา 18,900.00         18,900.00          เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช 18,900.00            สหแพทยเภสัช ราคาต่ําสุด I650108175 ลว.22 ส.ค.65

72 ยา 43,200.00         43,200.00          เฉพาะเจาะจง ฟารมาดิกา 43,200.00            ฟารมาดิกา ราคาต่ําสุด I650108176 ลว.22 ส.ค.65

73 ยา 5,000.00           5,000.00           เฉพาะเจาะจง ทีแมน ฟารมาซูติคอล 5,000.00              ทีแมน ฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I650108177 ลว.22 ส.ค.65



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง

ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

74 ยา 20,180.00         20,180.00          เฉพาะเจาะจง วีแอนดวี กรุงเทพฯ 20,180.00            วีแอนดวี กรุงเทพฯ ราคาต่ําสุด I650108178 ลว.22 ส.ค.65

75 ยา 6,600.00           6,600.00           เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นพี เฮลทแคร 6,600.00              ทีเอ็นพี เฮลทแคร ราคาต่ําสุด I650108179 ลว.22 ส.ค.65

76 ยา 13,500.00         13,500.00          เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 13,500.00            เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด I650108180 ลว.22 ส.ค.65

77 ยา 8,800.00           8,800.00           เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล 8,800.00              เอสพีเอส เมดิคอล ราคาต่ําสุด I650108181 ลว.22 ส.ค.65

78 ยา 7,490.00           7,490.00           เฉพาะเจาะจง สยามฟารมาซูติคอล 7,490.00              สยามฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I650108182 ลว.22 ส.ค.65

79 ยา 23,800.00         23,800.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี 23,800.00            หจก.ภิญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด I650108183 ลว.22 ส.ค.65

80 ยา 7,276.00           7,276.00           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส 7,276.00              ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I650108184 ลว.22 ส.ค.65

81 ยา 6,799.96           6,799.96           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส 6,799.96              ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I650108185 ลว.22 ส.ค.65

82 ยา 17,462.40         17,462.40          เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส 17,462.40            ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I650108186 ลว.22 ส.ค.65

83 ยา 5,350.00           5,350.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 5,350.00              ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108187 ลว.22 ส.ค.65

84 ยา 18,703.60         18,703.60          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 18,703.60            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108188 ลว.22 ส.ค.65

85 เวชภัณฑ 1,819.00           1,819.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 1,819.00              ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108106 ลว.19 ส.ค.65



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง

ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

86 เวชภัณฑ 3,905.50           3,905.50           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 3,905.50              ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108107 ลว.19 ส.ค.65

87 เวชภัณฑ 1,800.00           1,800.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 1,800.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108108 ลว.19 ส.ค.65

88 เวชภัณฑ 4,815.00           4,815.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 4,815.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108109 ลว.19 ส.ค.65

89 เวชภัณฑ 1,000.00           1,000.00           เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร 1,000.00              พีซีดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I650108110 ลว.19 ส.ค.65

90 เวชภัณฑ 3,600.00           3,600.00           เฉพาะเจาะจง ไฮแวน เมดิคอล 3,600.00              ไฮแวน เมดิคอล ราคาต่ําสุด I650108111 ลว.19 ส.ค.65

91 เวชภัณฑ 4,922.00           4,922.00           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส 4,922.00              ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I650108112 ลว.19 ส.ค.65

92 เวชภัณฑ 1,920.00           1,920.00           เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร 1,920.00              พีซีดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I650108113 ลว.19 ส.ค.65

93 เวชภัณฑ 2,600.00           2,600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วีอารซัพพอรต 2,600.00              หจก.วีอารซัพพอรต ราคาต่ําสุด I650108114 ลว.19 ส.ค.65

94 เวชภัณฑ 1,450.00           1,450.00           เฉพาะเจาะจง ไบโอคอททอน 1,450.00              ไบโอคอททอน ราคาต่ําสุด I650108115 ลว.19 ส.ค.65

95 เวชภัณฑ 4,910.00           4,910.00           เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร 4,910.00              พีซีดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I650108116 ลว.19 ส.ค.65

96 ยา 4,975.50 4,975.50           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส 4,975.50              ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I650108117 ลว.19 ส.ค.65

97 ยา 1,600.00 1,600.00           เฉพาะเจาะจง จรูญเภสัช 1,600.00              จรูญเภสัช ราคาต่ําสุด I650108118 ลว.19 ส.ค.65



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง

ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

98 ยา 1,605.00 1,605.00           เฉพาะเจาะจง เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) 1,605.00              เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) ราคาต่ําสุด I650108119 ลว.19 ส.ค.65

99 ยา 1,100.00 1,100.00           เฉพาะเจาะจง ทีโอ เคมีคอลส (1979) 1,100.00              ทีโอ เคมีคอลส (1979) ราคาต่ําสุด I650108120 ลว.19 ส.ค.65

100 ยา 1,750.00 1,750.00           เฉพาะเจาะจง เอเชี่ยน ฟารมาซูติคัล 1,750.00              เอเชี่ยน ฟารมาซูติคัล ราคาต่ําสุด I650108121 ลว.19 ส.ค.65

101 ยา 1,830.00 1,830.00           เฉพาะเจาะจง เยนเนอรราลดรั๊กสเฮาส 1,830.00              เยนเนอรราลดรั๊กสเฮาส ราคาต่ําสุด I650108122 ลว.19 ส.ค.65

102 ยา 3,870.00 3,870.00           เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 3,870.00              เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I650108123 ลว.19 ส.ค.65

103 ยา 1,320.00 1,320.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอลบีเอส แลบบอเรตอรี่ 1,320.00              หจก.แอลบีเอส แลบบอเรตอรี่ ราคาต่ําสุด I650108124 ลว.19 ส.ค.65

104 ยา 1,738.75 1,738.75           เฉพาะเจาะจง เกรทเตอรมายบาซิน 1,738.75              เกรทเตอรมายบาซิน ราคาต่ําสุด I650108125 ลว.19 ส.ค.65

105 ยา 2,782.00 2,782.00           เฉพาะเจาะจง สยามฟารมาซูติคอล 2,782.00              สยามฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I650108126 ลว.19 ส.ค.65

106 ยา 2,750.00 2,750.00           เฉพาะเจาะจง คอนติเนนเติล-ฟารม 2,750.00              คอนติเนนเติล-ฟารม ราคาต่ําสุด I650108127 ลว.19 ส.ค.65

107 ยา 4,200.00 4,200.00           เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 4,200.00              ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108128 ลว.19 ส.ค.65

108 ยา 4,000.00 4,000.00           เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 4,000.00              เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I650108129 ลว.19 ส.ค.65

109 ยา 1,430.00 1,430.00           เฉพาะเจาะจง หจก. พีดีแอล 1,430.00              หจก. พีดีแอล ราคาต่ําสุด I650108130 ลว.19 ส.ค.65
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110 ยา 2,300.00 2,300.00           เฉพาะเจาะจง วีแอนดวี กรุงเทพฯ 2,300.00              วีแอนดวี กรุงเทพฯ ราคาต่ําสุด I650108131 ลว.19 ส.ค.65

111 ยา 2,000.00           2,000.00           เฉพาะเจาะจง ทีโอ เคมีคอลส (1979) 2,000.00              ทีโอ เคมีคอลส (1979) ราคาต่ําสุด I650108132 ลว.19 ส.ค.65

112 ยา 2,311.20           2,311.20           เฉพาะเจาะจง บีเอ็ลฮั้ว 2,311.20              บีเอ็ลฮั้ว ราคาต่ําสุด I650108133 ลว.19 ส.ค.65

113 ยา 3,424.00           3,424.00           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส 3,424.00              ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I650108134 ลว.19 ส.ค.65

114 ยา 4,622.40           4,622.40           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 4,622.40              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108135 ลว.19 ส.ค.65

115 ยา 2,460.00           2,460.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 2,460.00              ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108136 ลว.19 ส.ค.65

116 ยา 2,846.20           2,846.20           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 2,846.20              ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108137 ลว.19 ส.ค.65

117 วัสดุ 7,600.00           7,600.00           เฉพาะเจาะจง เอส.ดี.ทันตเวช(1988) 7,600.00              เอส.ดี.ทันตเวช(1988) ราคาต่ําสุด I650308001 ลว.8 ส.ค.65

118 วัสดุ 21,079.00         21,079.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 21,079.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650308002 ลว.8 ส.ค.65

119 วัสดุ 10,600.00         10,600.00          เฉพาะเจาะจง แอคคอรด คอรปอเรชั่น 10,600.00            แอคคอรด คอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด I650308003 ลว.8 ส.ค.65

120 วัสดุ 4,153.74           4,153.74           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 4,153.74              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650308004 ลว.8 ส.ค.65

121 ยา 4,250.00           4,250.00           เฉพาะเจาะจง ชูมิตร 1967 4,250.00              ชูมิตร 1967 ราคาต่ําสุด I650308005 ลว.8 ส.ค.65
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122 วัสดุ 749.00             749.00              เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 749.00                ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650308006 ลว.8 ส.ค.65

123 วัสดุ 2,450.30           2,450.30           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 2,450.30              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650308007 ลว.8 ส.ค.65

124 วัสดุ 1,177.00           1,177.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 1,177.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650308008 ลว.8 ส.ค.65

125 วัสดุ 46,000.00         46,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเนนซ 46,000.00            หจก.เอ็มมีเนนซ ราคาต่ําสุด I650308009 ลว.8 ส.ค.65

126 วัสดุ 6,050.00           6,050.00           เฉพาะเจาะจง ออสเท็มส 6,050.00              ออสเท็มส ราคาต่ําสุด I650308010 ลว.8 ส.ค.65

127 วัสดุ 3,755.70           3,755.70           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 3,755.70              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650308011 ลว.8 ส.ค.65

128 วัสดุ 12,358.50         12,358.50          เฉพาะเจาะจง แม็ค เมดิคัล 12,358.50            แม็ค เมดิคัล ราคาต่ําสุด I650408003 ลว.25 ก.ค.65

129 วัสดุ 1,304.67           1,304.67           เฉพาะเจาะจง เออีไอเอส อิเล็กทรอนิกส ซัพพลาย (ประเทศไทย) 1,304.67             

    

(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด D650108001ลว.22 ส.ค.65

130 เวชภัณฑ 18,250.00         18,250.00          เฉพาะเจาะจง อิออนเมด 18,250.00            อิออนเมด ราคาต่ําสุด I650508004 ลว.18 ส.ค.65

131 เวชภัณฑ 37,000.00         37,000.00          เฉพาะเจาะจง อิออนเมด 37,000.00            อิออนเมด ราคาต่ําสุด I650508005 ลว.18 ส.ค.65

132 เวชภัณฑ 19,200.00         19,200.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 19,200.00            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650508006 ลว.18 ส.ค.65

133 ยา 9,000.00           9,000.00           เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 9,000.00              องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6508001 ลว.19 ส.ค.65
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134 ครุภัณฑ 11,200.00         11,200.00          เฉพาะเจาะจง รานรวมศิลปเฟอรนิเจอร เซ็นเตอร 11,200.00            รานรวมศิลปเฟอรนิเจอร เซ็นเตอร ราคาต่ําสุด 1098/65(5 สค.65)

135 จางเหมา 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ  พันธุมณี 8,000.00              นายอรรณพ  พันธุมณี ราคาต่ําสุด 1152/65(23 สค.65)

136 จางเหมา 21,200.00         21,200.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ดิยางยนต สตูล 21,200.00            หจก.ดิยางยนต สตูล ราคาต่ําสุด 1147/65(22 สค.65)

137 วัสดุ 1,700.00           1,700.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท บี สมารท ซายเอ็นซ จํากัด 1,700.00              บริษัท บี สมารท ซายเอ็นซ จํากัด ราคาต่ําสุด 1029/65(18 สค.65)

138 วัสดุ 31,886.00         31,886.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยโอดีเวลลอปเมนท 31,886.00            หจก.ไทยโอดีเวลลอปเมนท ราคาต่ําสุด 1137/65(18 สค.65)

139 จางเหมา 32,179.72         32,179.72          เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสงขลา ผูจําหนายโตโยตา 32,179.72           

   ู

โยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 1081/65(2 สค.65)

140 จางเหมา 6,712.65           6,712.65           เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสงขลา ผูจําหนายโตโยตา 6,712.65             

   ู

โยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 1122/65(15 สค.65)

141 วัสดุ 1,940.00           1,940.00           เฉพาะเจาะจง รานยูโสบคานคลังเกษตร 1,940.00              รานยูโสบคานคลังเกษตร ราคาต่ําสุด 1092/65(4 สค.65)

142 วัสดุ 500.00             500.00              เฉพาะเจาะจง รานอชิโฟโต 500.00                รานอชิโฟโต ราคาต่ําสุด 1108/65(9 สค.65)

143 วัสดุ 500.00             500.00              เฉพาะเจาะจง รานอชิโฟโต 500.00                รานอชิโฟโต ราคาต่ําสุด 1107/65(9 สค.65)

144 จางเหมา 900.00             900.00              เฉพาะเจาะจง รานเพื่อนคอมพิวเตอร 900.00                รานเพื่อนคอมพิวเตอร ราคาต่ําสุด 1077/65(1 สค.65)

145 วัสดุ 37,020.00         37,020.00          คัดเลือก บมจ.ลินเด (ประเทศไทย) 37,020.00            บมจ.ลินเด (ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด 1/2565 ลว.1 ต.ค. 64
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146 คาเชา 41,500.00         41,500.00          เฉพาะเจาะจง บจก.จี ดี โฟร 41,500.00            บจก.จี ดี โฟร ราคาต่ําสุด 94/2564 ลว.1 มิ.ย.64

147 วัสดุ  3,000.00 3,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท คอรโดมา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 3,000.00             

    

จํากัด ราคาต่ําสุด พ.221/65 ลว.2 ส.ค 65

148 วัสดุ  2,500.00 2,500.00           เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต 2,500.00              หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต ราคาต่ําสุด พ.222/65 ลว.3 ส.ค. 65

149 วัสดุ 5,120.00           5,120.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท รอททารีน พลัส จํากัด 5,120.00              บริษัท รอททารีน พลัส จํากัด ราคาต่ําสุด พ.223/65 ลว.4 ส.ค. 65

150 วัสดุ 6,800.00           6,800.00           เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โอเอ็กซ เมดิคอล แอนด ซายด 6,800.00              หางหุนสวนจํากัด โอเอ็กซ เมดิคอล แอนด ซายด ราคาต่ําสุด พ.224/65 ลว.5 ส.ค. 65

151 วัสดุ  21,080.00 21,080.00          เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต 21,080.00            หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต ราคาต่ําสุด พ.225/65 ลว.6 ส.ค. 65

152 วัสดุ  15,290.00 15,290.00          เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต 15,290.00            หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต ราคาต่ําสุด พ.226/65 ลว.7 ส.ค. 65

153 วัสดุ  17,500.00 17,500.00          เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต 17,500.00            หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต ราคาต่ําสุด พ.227/65 ลว.8 ส.ค. 65

154 วัสดุ  14,124.00 14,124.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 14,124.00            บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด พ.228/65 ลว.9 ส.ค. 65

155 เวชภัณฑ 7,329.50           7,329.50           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 7,329.50              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108091 ลว 10 ส.ค 65

156 เวชภัณฑ 10,884.00         10,884.00          เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร 10,884.00            พีซีดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I650108092 ลว 10 ส.ค 65

157 เวชภัณฑ 17,120.00         17,120.00          เฉพาะเจาะจง ศิรา เซฟตี้แอนดทูล 17,120.00            ศิรา เซฟตี้แอนดทูล ราคาต่ําสุด I650108093 ลว 10 ส.ค 65
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158 เวชภัณฑ 7,300.00           7,300.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วีอารซัพพอรต 7,300.00              หจก.วีอารซัพพอรต ราคาต่ําสุด I650108094 ลว 10 ส.ค 65

159 เวชภัณฑ 12,960.00         12,960.00          เฉพาะเจาะจง แม็กดีซีน 12,960.00            แม็กดีซีน ราคาต่ําสุด I650108095 ลว 10 ส.ค 65

160 ยา 6,600.00           6,600.00           เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 6,600.00              เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I650108096 ลว 10 ส.ค 65

161 ยา 8,080.00           8,080.00           เฉพาะเจาะจง บางกอก ดรัก 8,080.00              บางกอก ดรัก ราคาต่ําสุด I650108097 ลว 10 ส.ค 65

162 ยา 7,757.50 7,757.50           เฉพาะเจาะจง อารเอ็กซ 7,757.50              อารเอ็กซ ราคาต่ําสุด I650108098 ลว 10 ส.ค 65

163 ยา 5,700.00 5,700.00           เฉพาะเจาะจง แมคโครฟารแลบ 5,700.00              แมคโครฟารแลบ ราคาต่ําสุด I650108099 ลว 10 ส.ค 65

164 ยา 17,900.00 17,900.00          เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค 17,900.00            ไบโอจีนีเทค ราคาต่ําสุด I650108100 ลว 10 ส.ค 65

165 ยา 19,000.00 19,000.00          เฉพาะเจาะจง เอช.เค. เมดีซีน 19,000.00            เอช.เค. เมดีซีน ราคาต่ําสุด I650108101 ลว 10 ส.ค 65

166 ยา 62,060.00 62,060.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 62,060.00            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108102 ลว 10 ส.ค 65

167 ยา 5,508.00 5,508.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 5,508.00              ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108103 ลว 10 ส.ค 65

168 ยา 42,800.00 42,800.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 42,800.00            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108104 ลว 10 ส.ค 65

169 ยา 89,880.00 89,880.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 89,880.00            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108105 ลว 10 ส.ค 65
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170 ยา 26,594.40 26,594.40          เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 26,594.40            องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6508001 ลว.9 ส.ค.65

171 ยา 61,676.20 61,676.20          เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 61,676.20            องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6508003  ลว.9 ส.ค.65

172 ยา 24,164.00 24,164.00          เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 24,164.00            องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6508002  ลว.9 ส.ค.65

173 ยา 10,608.00 10,608.00          เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 10,608.00            องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6508002  ลว.9 ส.ค.65

174 ยา 5,500.00 5,500.00           เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 5,500.00              องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6508004 ลว.9 ส.ค.65

175 ยา 17,976.00 17,976.00          เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 17,976.00            องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6508002  ลว.9 ส.ค.65

176 ยา 3,658.00 3,658.00           เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 3,658.00              องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6508001 ลว.9 ส.ค.65

177 วัสดุ 13,000.00         13,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮเทคออโตเมชั่น แอนด เซอรวิส 2005 13,000.00            หจก.ไฮเทคออโตเมชั่น แอนด เซอรวิส 2005 ราคาต่ําสุด 1058/65 (25 กค.65)

178 วัสดุ 7,680.00           7,680.00           เฉพาะเจาะจง รานยูโสบคานคาเหล็ก 7,680.00              รานยูโสบคานคาเหล็ก ราคาต่ําสุด 1037/65(19 กค.65)

179 วัสดุ 23,210.00         23,210.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอทีซิลเต็ม จํากัด 23,210.00            บริษัท ยูนิตี้ ไอทีซิลเต็ม จํากัด ราคาต่ําสุด 1097/65(5 สค.65)

180 วัสดุ 5,250.00           5,250.00           เฉพาะเจาะจง รานจุฬาการไฟฟา 5,250.00              รานจุฬาการไฟฟา ราคาต่ําสุด 1076/65(1 สค.65)

181 วัสดุ 210.00             210.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ละงูคาวัสดุ จํากัด 210.00                บริษัท ละงูคาวัสดุ จํากัด ราคาต่ําสุด 1080/65(2 สค.65)
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182 จางเหมา 13,050.00         13,050.00          เฉพาะเจาะจง นส.อารียา ยอดขยัน 13,050.00            นส.อารียา ยอดขยัน ราคาต่ําสุด 1073/65(27 กค.65)

183 จางเหมา 65,910.00         65,910.00          เฉพาะเจาะจง นส.อารียา ยอดขยัน 65,910.00            นส.อารียา ยอดขยัน ราคาต่ําสุด 1072/65(27 กค.65

184 จางเหมา 41,440.00         41,440.00          เฉพาะเจาะจง นส.อารียา ยอดขยัน 41,440.00            นส.อารียา ยอดขยัน ราคาต่ําสุด 1071/65(27 กค.65

185 ครุภัณฑ 298,000.00       298,000.00        คัดเลือก บจก.เวิรล สมารท พลัส 298,000.00          บจก.เวิรล สมารท พลัส ราคาต่ําสุด 89/2565 ลว. 8 ส.ค.65

186 วัสดุ 6,000.00           6,000.00           เฉพาะเจาะจง รานรวมศิลปเฟอรนิเจอร เซ็นเตอร 6,000.00              รานรวมศิลปเฟอรนิเจอร เซ็นเตอร ราคาต่ําสุด 507/65(21 กพ.65)

187 วัสดุ 1,610.00           1,610.00           เฉพาะเจาะจง รานปยะอนันต 1,610.00              รานปยะอนันต ราคาต่ําสุด 1070/65(27 กค.65)

188 วัสดุ 19,015.00         19,015.00          เฉพาะเจาะจง ดี-สกาย แอนด เค โปรดักส 19,015.00            ดี-สกาย แอนด เค โปรดักส ราคาต่ําสุด 1059/65(25 กค.65)

189 วัสดุ 40,100.00         40,100.00          เฉพาะเจาะจง รานปยะอนันต 40,100.00            รานปยะอนันต ราคาต่ําสุด 1054/65(25 กค.65)

190 วัสดุ 4,800.00           4,800.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอส คอทตอนไทย คอรเปอรเรชั่น 4,800.00              หจก.เอส.เอส คอทตอนไทย คอรเปอรเรชั่น ราคาต่ําสุด 1085/65(3 สค.65)

191 วัสดุ 4,930.00           4,930.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอส คอทตอนไทย คอรเปอรเรชั่น 4,930.00              หจก.เอส.เอส คอทตอนไทย คอรเปอรเรชั่น ราคาต่ําสุด 1040/65(20 กค.65)

192 วัสดุ 4,930.00           4,930.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอส คอทตอนไทย คอรเปอรเรชั่น 4,930.00              หจก.เอส.เอส คอทตอนไทย คอรเปอรเรชั่น ราคาต่ําสุด 1038/65(20 กค.65)

193 วัสดุ 4,930.00           4,930.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอส คอทตอนไทย คอรเปอรเรชั่น 4,930.00              หจก.เอส.เอส คอทตอนไทย คอรเปอรเรชั่น ราคาต่ําสุด 942/65(20 มิย.65)
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194 ครุภัณฑ 5,400.00           5,400.00           เฉพาะเจาะจง รานรวมศิลปเฟอรนิเจอร เซ็นเตอร 5,400.00              รานรวมศิลปเฟอรนิเจอร เซ็นเตอร ราคาต่ําสุด 1069/65(27 กค.65)

195 เวชภัณฑ 4,708.00 4,708.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 4,708.00              ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108082 ลว.4 ส.ค.65

196 เวชภัณฑ 2,568.00 2,568.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 2,568.00              ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108083 ลว.4 ส.ค.65

197 เวชภัณฑ 2,840.00 2,840.00           เฉพาะเจาะจง ไบโอคอททอน 2,840.00              ไบโอคอททอน ราคาต่ําสุด I650108084 ลว.4 ส.ค.65

198 ยา 4,080.00 4,080.00           เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 4,080.00              เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด I650108085 ลว.4 ส.ค.65

199 ยา 1,712.00 1,712.00           เฉพาะเจาะจง สยามฟารมาซูติคอล 1,712.00              สยามฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I650108086 ลว.4 ส.ค.65

200 ยา 4,500.00 4,500.00           เฉพาะเจาะจง ทีแมน ฟารมาซูติคอล 4,500.00              ทีแมน ฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I650108087 ลว.4 ส.ค.65

201 ยา 3,000.00 3,000.00           เฉพาะเจาะจง หางขายยาตราเจ็ดดาว 3,000.00              หางขายยาตราเจ็ดดาว ราคาต่ําสุด I650108088 ลว.4 ส.ค.65

202 ยา 1,850.00 1,850.00           เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 1,850.00              เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I650108089 ลว.4 ส.ค.65

203 เวชภัณฑ 960.00 960.00              เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร 960.00                พีซีดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I650108090 ลว.4 ส.ค.65

204 เวชภัณฑ 33,000.00         33,000.00          เฉพาะเจาะจง ไทยเพียวดีไวซ 33,000.00            ไทยเพียวดีไวซ ราคาต่ําสุด I650108069 ลว 3 ส.ค.65

205 เวชภัณฑ 9,130.00           9,130.00           เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร 9,130.00              พีซีดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I650108070 ลว 3 ส.ค.65
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206 เวชภัณฑ 5,300.00 5,300.00           เฉพาะเจาะจง เอฟ.ซี.พี 5,300.00              เอฟ.ซี.พี ราคาต่ําสุด I650108071 ลว 3 ส.ค.65

207 เวชภัณฑ 7,950.00           7,950.00           เฉพาะเจาะจง ไทยกอส 7,950.00              ไทยกอส ราคาต่ําสุด I650108072 ลว 3 ส.ค.65

208 เวชภัณฑ 13,390.00         13,390.00          เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร 13,390.00            พีซีดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I650108073 ลว 3 ส.ค.65

209 เวชภัณฑ 9,309.00           9,309.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 9,309.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108074 ลว 3 ส.ค.65

210 ยา 16,472.00 16,472.00          เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล 16,472.00            แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I650108075 ลว 3 ส.ค.65

211 ยา 12,200.00         12,200.00          เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) 12,200.00            ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด I650108076 ลว 3 ส.ค.65

212 ยา 10,000.00 10,000.00          เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 10,000.00            เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I650108077 ลว 3 ส.ค.65

213 ยา 92,000.00 92,000.00          เฉพาะเจาะจง เกรทเตอรมายบาซิน 92,000.00            เกรทเตอรมายบาซิน ราคาต่ําสุด I650108078 ลว 3 ส.ค.65

214 ยา 21,775.00 21,775.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี 21,775.00            หจก.ภิญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด I650108079 ลว 3 ส.ค.65

215 ยา 5,760.50 5,760.50           เฉพาะเจาะจง เจ เอส วิชั่น 5,760.50              เจ เอส วิชั่น ราคาต่ําสุด I650108080 ลว 3 ส.ค.65

216 ยา 12,091.00 12,091.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 12,091.00            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108081 ลว 3 ส.ค.65

217 เวชภัณฑ 25,600.00         25,600.00          เฉพาะเจาะจง อิออนเมด 25,600.00            อิออนเมด ราคาต่ําสุด I650508001 ลว 2 ส.ค.65
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218 เวชภัณฑ 18,250.00         18,250.00          เฉพาะเจาะจง อิออนเมด 18,250.00            อิออนเมด ราคาต่ําสุด I650508002 ลว 2 ส.ค.65

219 เวชภัณฑ 27,100.00         27,100.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 27,100.00            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650508003 ลว 2 ส.ค.65

220 วัสดุ 9,891.01           9,891.01           เฉพาะเจาะจง แคพซูลโปรดักส 9,891.01              แคพซูลโปรดักส ราคาต่ําสุด I650408001 ลว 25 ก.ค.65

221 วัสดุ 75,439.20         75,439.20          เฉพาะเจาะจง เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) 75,439.20            เอกตรงเคมีภัณฑ (1985) ราคาต่ําสุด I650408002 ลว 25 ก.ค.65

222 วัสดุ 3,413.30           3,413.30           เฉพาะเจาะจง ยูโสบคานกลการ 3,413.30              ยูโสบคานกลการ ราคาต่ําสุด พ.219/65 ลว. 26 ก.ค.65

223 เวชภัณฑ 5,885.00           5,885.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 5,885.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108055 ลว.1 ส.ค.65

224 เวชภัณฑ 52,099.00 52,099.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 52,099.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108056 ลว.1 ส.ค.65

225 ยา 11,340.00 11,340.00          เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช 11,340.00            สหแพทยเภสัช ราคาต่ําสุด I650108057 ลว.1 ส.ค.65

226 ยา 8,056.08 8,056.08           เฉพาะเจาะจง วิทยาศรม 8,056.08              วิทยาศรม ราคาต่ําสุด I650108058 ลว.1 ส.ค.65

227 ยา 9,151.20           9,151.20           เฉพาะเจาะจง 2เอ็ม(เมด-เมเกอร) 9,151.20              2เอ็ม(เมด-เมเกอร) ราคาต่ําสุด I650108059 ลว.1 ส.ค.65

228 ยา 8,280.00 8,280.00           เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นพี เฮลทแคร 8,280.00              ทีเอ็นพี เฮลทแคร ราคาต่ําสุด I650108060 ลว.1 ส.ค.65

229 ยา 17,400.00 17,400.00          เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส 17,400.00            พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส ราคาต่ําสุด I650108061 ลว.1 ส.ค.65
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230 ยา 21,600.00 21,600.00          เฉพาะเจาะจง คอสมา เทรดดิ้ง 21,600.00            คอสมา เทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I650108062 ลว.1 ส.ค.65

231 ยา 29,500.00 29,500.00          เฉพาะเจาะจง ฟารมาแลนด (1982) 29,500.00            ฟารมาแลนด (1982) ราคาต่ําสุด I650108063 ลว.1 ส.ค.65

232 ยา 30,000.00 30,000.00          เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นพี เฮลทแคร 30,000.00            ทีเอ็นพี เฮลทแคร ราคาต่ําสุด I650108064 ลว.1 ส.ค.65

233 ยา 5,800.00 5,800.00           เฉพาะเจาะจง ไบโอฟารม เคมิคัลส 5,800.00              ไบโอฟารม เคมิคัลส ราคาต่ําสุด I650108065 ลว.1 ส.ค.65

234 ยา 13,952.80 13,952.80          เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช 13,952.80            สหแพทยเภสัช ราคาต่ําสุด I650108066 ลว.1 ส.ค.65

235 ยา 34,026.00 34,026.00          เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส 34,026.00            ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I650108067 ลว.1 ส.ค.65

236 ยา 18,703.60 18,703.60          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 18,703.60            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108068 ลว.1 ส.ค.65

237 จางเหมา 500.00             500.00              เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ  พันธุมณี 500.00                นายอรรณพ  พันธุมณี ราคาต่ําสุด 1057/65(2 กค.65)

238 ครุภัณฑ 4,800.00           4,800.00           เฉพาะเจาะจง รานเอซีไฟฟา 4,800.00              รานเอซีไฟฟา ราคาต่ําสุด 1039/65(20 กค.65)

239 จางเหมา 34,160.00         34,160.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟศอล อีเนอรจี จํากัด 34,160.00            บริษัท ไฟศอล อีเนอรจี จํากัด ราคาต่ําสุด 980/65(29 มิย.65)

240 จางเหมา 22,307.90         22,307.90          เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาสงขลา ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 22,307.90           

   ู

โยตา จํากัด ราคาต่ําสุด 1062/65(26 กค.65)

241 จางเหมา 20,000.00         20,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท นายนคอม จํากัด 20,000.00            บริษัท นายนคอม จํากัด ราคาต่ําสุด 950/65(22 มิย.65)
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242 วัสดุ 9,330.00           9,330.00           เฉพาะเจาะจง รานปยะอนันต 9,330.00              รานปยะอนันต ราคาต่ําสุด 1006/65(6 กค.65)

243 วัสดุ 24,840.00         24,840.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอทีซิลเต็ม จํากัด 24,840.00            บริษัท ยูนิตี้ ไอทีซิลเต็ม จํากัด ราคาต่ําสุด 1063/65(26 กค.65)

244 วัสดุ 7,521.00           7,521.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ละงูคาวัสดุ จํากัด 7,521.00              บริษัท ละงูคาวัสดุ จํากัด ราคาต่ําสุด 1068/65(27 กค.65)

245 วัสดุ 2,359.35           2,359.35           เฉพาะเจาะจง ยูโสบคานกลการ 2,359.35              ยูโสบคานกลการ ราคาต่ําสุด 1007/65(6 กค.65)

246 ยา 45,457.00 45,457.00          เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 45,457.00            องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6507004  ลว.1 ส.ค.65

247 ยา 40,000.00 40,000.00          เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 40,000.00            องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6507005  ลว.1 ส.ค.65

248 ยา 1,200.00 1,200.00           เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 1,200.00              องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6507002  ลว.1 ส.ค.65

249 ยา 35,952.00         35,952.00          เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 35,952.00            องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6507004 ลว.1 ส.ค. 65

250 ยา 560.00             560.00              เฉพาะเจาะจง บรรลือเภสัช 560.00                บรรลือเภสัช ราคาต่ําสุด D650307001 ลว26 ก.ค.65

251 จางเหมา 5,000.00           5,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวมารีนา เรืองสวาง 5,000.00              นางสาวมารีนา เรืองสวาง ราคาต่ําสุด 2 ส.ค. 65

252 จางเหมา 6,300.00           6,300.00           เฉพาะเจาะจง นส.อารียา  ยอดขยัน 6,300.00              นส.อารียา  ยอดขยัน ราคาต่ําสุด 1018/65(12 กค.65)

253 จางเหมา 93,645.00         93,645.00          เฉพาะเจาะจง นส.อารียา  ยอดขยัน 93,645.00            นส.อารียา  ยอดขยัน ราคาต่ําสุด 1017/65(12 กค.65)
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254 วัสดุ 20,758.00         20,758.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยโอดีเวลลอปเมนท 20,758.00            หจก.ไทยโอดีเวลลอปเมนท ราคาต่ําสุด 1044/65(21 กค.65)

255 วัสดุ 5,800.00           5,800.00           เฉพาะเจาะจง นัสเซอรการพิมพ 5,800.00              นัสเซอรการพิมพ ราคาต่ําสุด 995/65(4 กค.65)

256 วัสดุ 900.00             900.00              เฉพาะเจาะจง รานจุฬาการไฟฟา 900.00                รานจุฬาการไฟฟา ราคาต่ําสุด 1067/65(27 กค.65)

257 วัสดุ 25,900.00         25,900.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด 25,900.00            บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จํากัด ราคาต่ําสุด 1027/65(18 กค.65)

258 วัสดุ 40,600.00         40,600.00          เฉพาะเจาะจง รานปยะอนันต 40,600.00            รานปยะอนันต ราคาต่ําสุด 1049/65(22 กค..65)

259 วัสดุ 11,705.00         11,705.00          เฉพาะเจาะจง ดี-สกาย แอนด เค โปรดักส 11,705.00            ดี-สกาย แอนด เค โปรดักส ราคาต่ําสุด 1050/65(22 กค.65)

260 เวชภัณฑ 2,310.00           2,310.00           เฉพาะเจาะจง ไซเอนซ เมด 2,310.00              ไซเอนซ เมด ราคาต่ําสุด I650108040 ลว.1 ส.ค. 65

261 เวชภัณฑ 980.00             980.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค 980.00                หจก.สินสิริเมดิเทค ราคาต่ําสุด I650108041 ลว.1 ส.ค. 65

262 เวชภัณฑ 3,990.00           3,990.00           เฉพาะเจาะจง ไซเอนซ เมด 3,990.00              ไซเอนซ เมด ราคาต่ําสุด I650108042 ลว.1 ส.ค. 65

263 เวชภัณฑ 3,242.10           3,242.10           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 3,242.10              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108043 ลว.1 ส.ค. 65

264 เวชภัณฑ 2,675.00           2,675.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 2,675.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108044 ลว.1 ส.ค. 65

265 ยา 4,975.50           4,975.50           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส 4,975.50              ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I650108045 ลว.1 ส.ค. 65
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266 ยา 1,350.00           1,350.00           เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1,350.00              สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ราคาต่ําสุด I650108046 ลว.1 ส.ค. 65

267 ยา 3,095.00           3,095.00           เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3,095.00              สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ราคาต่ําสุด I650108047 ลว.1 ส.ค. 65

268 ยา 428.00             428.00              เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) 428.00                เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) ราคาต่ําสุด I650108048 ลว.1 ส.ค. 65

269 ยา 2,846.20           2,846.20           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส 2,846.20              ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I650108049 ลว.1 ส.ค. 65

270 ยา 2,700.00 2,700.00           เฉพาะเจาะจง ทีโอ เคมีคอลส (1979) 2,700.00              ทีโอ เคมีคอลส (1979) ราคาต่ําสุด I650108050 ลว.1 ส.ค. 65

271 ยา 4,975.50 4,975.50           เฉพาะเจาะจง อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม 4,975.50              อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม ราคาต่ําสุด I650108051 ลว.1 ส.ค. 65

272 ยา 3,306.00 3,306.00           เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) 3,306.00              เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) ราคาต่ําสุด I650108052 ลว.1 ส.ค. 65

273 เวชภัณฑ 3,210.00           3,210.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 3,210.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108053 ลว.1 ส.ค. 65

274 ยา 1,746.24 1,746.24           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 1,746.24              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108054 ลว.1 ส.ค. 65

275 เวชภัณฑ 15,850.00         15,850.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณ อินเตอรแพค 15,850.00            หจก.ลาภทักษิณ อินเตอรแพค ราคาต่ําสุด I650108001 ลว.1 ส.ค. 65

276 เวชภัณฑ 9,130.00           9,130.00           เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร 9,130.00              พีซีดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I650108002 ลว.1 ส.ค. 65

277 เวชภัณฑ 19,000.00         19,000.00          เฉพาะเจาะจง ไทยกอส 19,000.00            ไทยกอส ราคาต่ําสุด I650108003 ลว.1 ส.ค. 65
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278 เวชภัณฑ 49,900.00         49,900.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริเมดิเทค 49,900.00            หจก.สินสิริเมดิเทค ราคาต่ําสุด I650108004 ลว.1 ส.ค. 65

279 เวชภัณฑ 13,372.00         13,372.00          เฉพาะเจาะจง ไทยกอส 13,372.00            ไทยกอส ราคาต่ําสุด I650108005 ลว.1 ส.ค. 65

280 เวชภัณฑ 15,296.72         15,296.72          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 15,296.72            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108006 ลว.1 ส.ค. 65

281 เวชภัณฑ 5,350.00           5,350.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 5,350.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108007ลว.1 ส.ค. 65

282 เวชภัณฑ 10,593.00         10,593.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 10,593.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108008 ลว.1 ส.ค. 65

283 ยา 7,980.00           7,980.00           เฉพาะเจาะจง เฮลทตี้ มี 7,980.00              เฮลทตี้ มี ราคาต่ําสุด I650108009 ลว.1 ส.ค. 65

284 ยา 6,741.00           6,741.00           เฉพาะเจาะจง ยูนีซัน 6,741.00              ยูนีซัน ราคาต่ําสุด I650108010 ลว.1 ส.ค. 65

285 ยา 51,783.00         51,783.00          เฉพาะเจาะจง ฟารมาแลนด (1982) 51,783.00            ฟารมาแลนด (1982) ราคาต่ําสุด I650108011 ลว.1 ส.ค. 65

286 ยา 15,000.00         15,000.00          เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 15,000.00            เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I650108012 ลว.1 ส.ค. 65

287 ยา 26,750.00         26,750.00          เฉพาะเจาะจง เมดไลน 26,750.00            เมดไลน ราคาต่ําสุด I650108013 ลว.1 ส.ค. 65

288 ยา 9,000.00           9,000.00           เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 9,000.00              พรอส ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108014 ลว.1 ส.ค. 65

289 ยา 45,168.00         45,168.00          เฉพาะเจาะจง ฟารมาดิกา 45,168.00            ฟารมาดิกา ราคาต่ําสุด I650108015 ลว.1 ส.ค. 65
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290 ยา 18,750.00         18,750.00          เฉพาะเจาะจง พาตารแลบ (2517) 18,750.00            พาตารแลบ (2517) ราคาต่ําสุด I650108016 ลว.1 ส.ค. 65

291 ยา 5,564.00           5,564.00           เฉพาะเจาะจง สยามฟารมาซูติคอล 5,564.00              สยามฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I650108017 ลว.1 ส.ค. 65

292 ยา 97,500.00         97,500.00          เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 97,500.00            เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด I650108018 ลว.1 ส.ค. 65

293 ยา 30,300.00         30,300.00          เฉพาะเจาะจง วีแอนดวี กรุงเทพฯ 30,300.00            วีแอนดวี กรุงเทพฯ ราคาต่ําสุด I650108019 ลว.1 ส.ค. 65

294 ยา 6,182.50           6,182.50           เฉพาะเจาะจง เจ เอส วิชั่น 6,182.50              เจ เอส วิชั่น ราคาต่ําสุด I650108020 ลว.1 ส.ค. 65

295 ยา 9,720.00           9,720.00           เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล 9,720.00              แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I650108021 ลว.1 ส.ค. 65

296 ยา 43,075.00         43,075.00          เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 43,075.00            เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด I650108022 ลว.1 ส.ค. 65

297 ยา 8,200.00           8,200.00           เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 8,200.00              พรอส ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108023 ลว.1 ส.ค. 65

298 ยา 6,000.00           6,000.00           เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 6,000.00              เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I650108024 ลว.1 ส.ค. 65

299 ยา 6,000.00           6,000.00           เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส 6,000.00              พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส ราคาต่ําสุด I650108025 ลว.1 ส.ค. 65

300 ยา 44,700.00         44,700.00          เฉพาะเจาะจง ไบโอฟารม เคมิคัลส 44,700.00            ไบโอฟารม เคมิคัลส ราคาต่ําสุด I650108026 ลว.1 ส.ค. 65

301 ยา 5,950.00           5,950.00           เฉพาะเจาะจง ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง 5,950.00              ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I650108027 ลว.1 ส.ค. 65



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง

ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

302 ยา 7,500.00           7,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี 7,500.00              หจก.ภิญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด I650108028 ลว.1 ส.ค. 65

303 ยา 33,555.20         33,555.20          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 33,555.20            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108029 ลว.1 ส.ค. 65

304 ยา 44,940.00         44,940.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 44,940.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108030 ลว.1 ส.ค. 65

305 ยา 64,200.00         64,200.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 64,200.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108031 ลว.1 ส.ค. 65

306 ยา 15,943.00         15,943.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 15,943.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108032 ลว.1 ส.ค. 65

307 ยา 8,239.00           8,239.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 8,239.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650108033 ลว.1 ส.ค. 65

308 ยา 6,799.96           6,799.96           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส 6,799.96              ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I650108034 ลว.1 ส.ค. 65

309 ยา 6,826.60           6,826.60           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส 6,826.60              ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I650108035 ลว.1 ส.ค. 65

310 ยา 34,347.00         34,347.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 34,347.00            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108036 ลว.1 ส.ค. 65

311 ยา 46,224.00         46,224.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 46,224.00            ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108037 ลว.1 ส.ค. 65

312 ยา 5,508.00           5,508.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 5,508.00              ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108038 ลว.1 ส.ค. 65

313 ยา 8,025.00 8,025.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 8,025.00              ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I650108039 ลว.1 ส.ค. 65
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314 วัสดุ 38,580.00 38,580.00          คัดเลือก บมจ.ลินเด (ประเทศไทย) 38,580.00            บมจ.ลินเด (ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด 1/2565 ลว.1 ต.ค. 64

5,201,246.98 5,201,246.98 5,201,246.98รวม
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