
รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

1 จางเหมา 5,000.00           5,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวมารีนา เรื่องสวาง 5,000.00              นางสาวมารีนา เรื่องสวาง ราคาต่ําสุด 2 ธ.ค. 65

2 จางเหมา 35,400.00         35,400.00          เฉพาะเจาะจง นส.นัฐธิยา  หนูวงศ 35,400.00           นส.นัฐธิยา  หนูวงศ ราคาต่ําสุด 163/66(14 พ.ย.65)

3 จางเหมา 63,210.00         63,210.00          เฉพาะเจาะจง นส.นัฐธิยา  หนูวงศ 63,210.00           นส.นัฐธิยา  หนูวงศ ราคาต่ําสุด 162/66(14 พ.ย.65)

4 จางเหมา 99,200.00         99,200.00          เฉพาะเจาะจง นส.นัฐธิยา  หนูวงศ 99,200.00           นส.นัฐธิยา  หนูวงศ ราคาต่ําสุด 161/66(14 พ.ย.65)

5 เวชภัณฑ 2,850.00           2,850.00           เฉพาะเจาะจง ไซเอนซ เมด 2,850.00             ไซเอนซ เมด ราคาต่ําสุด I660112001 ลว.01/12/65

6 เวชภัณฑ 1,360.00           1,360.00           เฉพาะเจาะจง ไบโอคอททอน 1,360.00             ไบโอคอททอน ราคาต่ําสุด I660112002 ลว.01/12/65

7 เวชภัณฑ 2,200.00           2,200.00           เฉพาะเจาะจง ไทยกอส 2,200.00             ไทยกอส ราคาต่ําสุด I660112003 ลว.01/12/65

8 เวชภัณฑ 2,720.00           2,720.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต 2,720.00             หจก.วีอาร ซัพพอรต ราคาต่ําสุด I660112004 ลว.01/12/65

9 เวชภัณฑ 2,568.00           2,568.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 2,568.00             ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I660112005 ลว.01/12/65

10 ยา 2,175.00           2,175.00           เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2,175.00             สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ราคาต่ําสุด ลว.01/11/65 ลว.29/12/65

11 เวชภัณฑ 1,600.00           1,600.00           เฉพาะเจาะจง จรูญเภสัช 1,600.00             จรูญเภสัช ราคาต่ําสุด I660112007  ลว.01/12/65

12 ยา 1,546.15           1,546.15           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 1,546.15             ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I660112008  ลว.01/12/65

13 ยา 3,600.00           3,600.00           เฉพาะเจาะจง ทีพีดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) 3,600.00             ทีพีดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) ราคาต่ําสุด I660112009  ลว.01/12/65

เหตุผลที่

คัดเลือก
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หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 ธันวาคม 2565
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14 ยา 3,600.00           3,600.00           เฉพาะเจาะจง ทีแมนฟารมาซูติคอล 3,600.00             ทีแมนฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I660112010 ลว.01/12/65

15 ยา 360.00             360.00              เฉพาะเจาะจง ทีโอ เคมีคอลส (1979) 360.00               ทีโอ เคมีคอลส (1979) ราคาต่ําสุด I660112011 ลว.01/12/65

16 ยา 2,736.00           2,736.00           เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล พลัส 2,736.00             พีเอ็มแอล พลัส ราคาต่ําสุด I660112012 ลว.01/12/65

17 ยา 4,108.00           4,108.00           เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย 4,108.00             โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย ราคาต่ําสุด I660112013 ลว.01/12/65

18 ยา 3,000.00           3,000.00           เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล 3,000.00             แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I660112014 ลว.01/12/65

19 ยา 2,439.60           2,439.60           เฉพาะเจาะจง ฟารมาดิกา 2,439.60             ฟารมาดิกา ราคาต่ําสุด I660112015 ลว.01/12/65

20 ยา 3,600.00           3,600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พีดีแอล 3,600.00             หจก.พีดีแอล ราคาต่ําสุด I660112016 ลว.01/12/65

21 ยา 1,600.00           1,600.00           เฉพาะเจาะจง ทีพีดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) 1,600.00             ทีพีดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) ราคาต่ําสุด I660112017 ลว.01/12/65

22 ยา 1,551.50           1,551.50           เฉพาะเจาะจง อารเอ็กซ 1,551.50             อารเอ็กซ ราคาต่ําสุด I660112018 ลว.01/12/65

23 ยา 1,160.00           1,160.00           เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช 1,160.00             สหแพทยเภสัช ราคาต่ําสุด I660112019 ลว.01/12/65

24 ยา 1,942.05           1,942.05           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 1,942.05             ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I660112020 ลว.01/12/65

25 ยา 2,275.00           2,275.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 2,275.00             ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I660112021 ลว.01/12/65
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26 ยา 86,625.50         86,625.50          เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 86,625.50           องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6610003 ลว.01/12/65

27 ยา 32,959.00         32,959.00          เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 32,959.00           องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6610001 ลว.01/12/65

28 ยา 7,587.00           7,587.00           เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 7,587.00             องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6610003 ลว.01/12/65

29 ยา 1,498.00           1,498.00           เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 1,498.00             องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6610002 ลว.01/12/65

30 ยา 1,498.00           1,498.00           เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 1,498.00             องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6610003 ลว.01/12/65

31 ยา 3,595.00           3,595.00           เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 3,595.00             องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6610001 ลว.01/12/65

32 ยา 4,280.00           4,280.00           เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 4,280.00             องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6610003 ลว.01/12/65

33 ยา 4,280.00           4,280.00           เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 4,280.00             องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6610003 ลว.01/12/65

34 ยา 6,420.00           6,420.00           เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม 6,420.00             องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6610002 ลว.02/12/65

35 เวชภัณฑ 6,600.00           6,600.00           เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร 6,600.00             พีซีดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I660112022 ลว.01/12/65

36 เวชภัณฑ 17,820.00         17,820.00          เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร 17,820.00           พีซีดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I660112023 ลว.01/12/65

37 เวชภัณฑ 7,350.00           7,350.00           เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร 7,350.00             พีซีดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I660112024 ลว.01/12/65
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38 เวชภัณฑ 9,951.00           9,951.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 9,951.00             ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I660112025 ลว.01/12/65

39 เวชภัณฑ 13,696.00         13,696.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 13,696.00           ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I660112026 ลว.01/12/65

40 ยา 9,202.00           9,202.00           เฉพาะเจาะจง สยามฟารมาซูติคอล 9,202.00             สยามฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I660112027 ลว.01/12/65

41 ยา 11,700.00         11,700.00          เฉพาะเจาะจง วีแอนดวี กรุงเทพฯ 11,700.00           วีแอนดวี กรุงเทพฯ ราคาต่ําสุด I660112028 ลว.01/12/65

42 ยา 14,575.00         14,575.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี 14,575.00           หจก.ภิญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด I660112029 ลว.01/12/65

43 ยา 7,200.00           7,200.00           เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 7,200.00             เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I660112030 ลว.01/12/65

44 ยา 6,800.00           6,800.00           เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 6,800.00             สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ราคาต่ําสุด I660112031 ลว.24/12/65

45 ยา 12,660.24         12,660.24          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 12,660.24           ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I660112032 ลว.01/12/65

46 ยา 7,276.00           7,276.00           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอรโลจิสติกส 7,276.00             ดีทแฮลม เคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I660112033 ลว.01/12/65

47 ยา 9,500.00           9,500.00           เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) 9,500.00             ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด I660112034 ลว.01/12/65

48 ยา 7,600.00           7,600.00           เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 7,600.00             เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I660112035 ลว.01/12/65

49 ยา 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง เยนเนอรราลดรั๊กสเฮาส 8,000.00             เยนเนอรราลดรั๊กสเฮาส ราคาต่ําสุด I660112036 ลว.01/12/65



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-31 ธันวาคม 2565

ลําดับ

ที่

งานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

50 ยา 12,300.00         12,300.00          เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 12,300.00           พรอส ฟารมา ราคาต่ําสุด I660112037 ลว.01/12/65

51 ยา 6,900.00           6,900.00           เฉพาะเจาะจง แอตแลนตา เมดดิคแคร 6,900.00             แอตแลนตา เมดดิคแคร ราคาต่ําสุด I660112038 ลว.01/12/65

52 ยา 19,000.00         19,000.00          เฉพาะเจาะจง ไบโอฟารม เคมิคัลส 19,000.00           ไบโอฟารม เคมิคัลส ราคาต่ําสุด I660112039 ลว.01/12/65

53 ยา 11,850.00         11,850.00          เฉพาะเจาะจง พาตารแลบ (2517) 11,850.00           พาตารแลบ (2517) ราคาต่ําสุด I660112040 ลว.01/12/65

54 ยา 17,900.00         17,900.00          เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค 17,900.00           ไบโอจีนีเทค ราคาต่ําสุด I660112041 ลว.01/12/65

55 ยา 9,190.00           9,190.00           เฉพาะเจาะจง ทีโอ เคมีคอลส (1979) 9,190.00             ทีโอ เคมีคอลส (1979) ราคาต่ําสุด I660112042 ลว.01/12/65

56 ยา 5,800.00           5,800.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอลบีเอส แลบบอเรตอรี่ 5,800.00             หจก.แอลบีเอส แลบบอเรตอรี่ ราคาต่ําสุด I660112043 ลว.01/12/65

57 ยา 5,000.00           5,000.00           เฉพาะเจาะจง ยูเมดา 5,000.00             ยูเมดา ราคาต่ําสุด I660112044 ลว.01/12/65

58 ยา 12,800.00         12,800.00          เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 12,800.00           เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด I660112045 ลว.01/12/65

59 ยา 11,040.00         11,040.00          เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นพี เฮลทแคร 11,040.00           ทีเอ็นพี เฮลทแคร ราคาต่ําสุด I660112046 ลว.01/12/65

60 ยา 6,600.00           6,600.00           เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 6,600.00             เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I660112047 ลว.01/12/65

61 ยา 42,800.00         42,800.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 42,800.00           ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I660112048 ลว.01/12/65
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62 ยา 46,224.00         46,224.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 46,224.00           ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I660112049 ลว.01/12/65

63 ยา 62,060.00         62,060.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 62,060.00           ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I660112050 ลว.01/12/65

64 ยา 49,969.00         49,969.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 49,969.00           ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I660112051 ลว.01/12/65

65 ยา 45,796.00         45,796.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 45,796.00           ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I660112052 ลว.01/12/65

66 ยา 15,087.00         15,087.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 15,087.00           ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I660112053 ลว.02/12/65

67 ยา 67,410.00         67,410.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 67,410.00           ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I660112054 ลว.02/12/65

68 ยา 5,350.00           5,350.00           เฉพาะเจาะจง ดืทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส 5,350.00             ดืทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส ราคาต่ําสุด I660112055 ลว.02/12/65

69 ยา 36,000.00         36,000.00          เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นพี เฮลทแคร 36,000.00           ทีเอ็นพี เฮลทแคร ราคาต่ําสุด I660112056 ลว.02/12/65

70 ยา 16,478.00         16,478.00          เฉพาะเจาะจง สยามฟารมาซูติคอล 16,478.00           สยามฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I660112057 ลว.02/12/65

71 ยา 8,400.00           8,400.00           เฉพาะเจาะจง เอฟ.ซี.พี 8,400.00             เอฟ.ซี.พี ราคาต่ําสุด I660112058 ลว.02/12/65

72 ยา 9,630.00           9,630.00           เฉพาะเจาะจง พรอส ฟารมา 9,630.00             พรอส ฟารมา ราคาต่ําสุด I660112059 ลว.02/12/65

73 เวชภัณฑ 32,000.00         32,000.00          เฉพาะเจาะจง เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) 32,000.00           เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด I660112060 ลว.02/12/65
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74 เวชภัณฑ 28,400.00         28,400.00          เฉพาะเจาะจง ไทยกอส 28,400.00           ไทยกอส ราคาต่ําสุด I660112061 ลว.02/12/65

75 เวชภัณฑ 19,720.00         19,720.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณ อินเตอรแพค 19,720.00           หจก.ลาภทักษิณ อินเตอรแพค ราคาต่ําสุด I660112062 ลว.02/12/65

76 เวชภัณฑ 8,988.00           8,988.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 8,988.00             ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I660112063 ลว.02/12/65

77 เวชภัณฑ 26,964.00         26,964.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 26,964.00           ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I660112064 ลว.02/12/65

78 เวชภัณฑ 8,988.00           8,988.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 8,988.00             ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I660112065 ลว.02/12/65

79 ยา 13,286.00         13,286.00          เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล 13,286.00           แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I660112066 ลว.02/12/65

80 เวชภัณฑ 27,900.00         27,900.00          เฉพาะเจาะจง ไทยเพียวดีไวซ 27,900.00           ไทยเพียวดีไวซ ราคาต่ําสุด I660112067 ลว.06/12/65

81 ยา 31,240.00         31,240.00          เฉพาะเจาะจง วีแอนดวี กรุงเทพฯ 31,240.00           วีแอนดวี กรุงเทพฯ ราคาต่ําสุด I660112068 ลว.06/12/65

82 ยา 7,200.00           7,200.00           เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 7,200.00             เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด I660112069 ลว.06/12/65

83 ยา 9,951.00           9,951.00           เฉพาะเจาะจง อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม 9,951.00             อเมริกัน ไตหวัน ไบโอฟารม ราคาต่ําสุด I660112070 ลว.06/12/65

84 ยา 9,320.00           9,320.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอลบีเอส แลบบอเรตอรี่ 9,320.00             หจก.แอลบีเอส แลบบอเรตอรี่ ราคาต่ําสุด I660112071 ลว.06/12/65

85 ยา 5,904.00           5,904.00           เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล 5,904.00             แสงไทยเมดิคอล ราคาต่ําสุด I660112072 ลว.06/12/65
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86 ยา 29,500.00         29,500.00          เฉพาะเจาะจง ฟารมาแลนด (1982) 29,500.00           ฟารมาแลนด (1982) ราคาต่ําสุด I660112073 ลว.06/12/65

87 ยา 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นพี เฮลทแคร 8,000.00             ทีเอ็นพี เฮลทแคร ราคาต่ําสุด I660112074  ลว.06/12/65

88 ยา 6,600.00           6,600.00           เฉพาะเจาะจง บางกอก ดรัก 6,600.00             บางกอก ดรัก ราคาต่ําสุด I660112075  ลว.06/12/65

89 ยา 15,000.00         15,000.00          เฉพาะเจาะจง ไบโอฟารม เคมิคัลส 15,000.00           ไบโอฟารม เคมิคัลส ราคาต่ําสุด I660112076  ลว.06/12/65

90 ยา 6,720.00           6,720.00           เฉพาะเจาะจง 2เอ็ม(เมด-เมเกอร) 6,720.00             2เอ็ม(เมด-เมเกอร) ราคาต่ําสุด I660112077 ลว.06/12/65

91 ยา 18,900.00         18,900.00          เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช 18,900.00           สหแพทยเภสัช ราคาต่ําสุด I660112078 ลว.06/12/65

92 ยา 32,000.00         32,000.00          เฉพาะเจาะจง เฮลทตี้ มี 32,000.00           เฮลทตี้ มี ราคาต่ําสุด I660112079 ลว.06/12/65

93 ยา 97,500.00         97,500.00          เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 97,500.00           เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด I660112080 ลว.06/12/65

94 ยา 54,000.00         54,000.00          เฉพาะเจาะจง วีแอนดวี กรุงเทพฯ 54,000.00           วีแอนดวี กรุงเทพฯ ราคาต่ําสุด I660112081 ลว.06/12/65

95 ยา 6,326.91           6,326.91           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 6,326.91             ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I660112082 ลว.06/12/65

96 ยา 18,874.80         18,874.80          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 18,874.80           ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I660112083 ลว.06/12/65

97 ยา 17,462.40         17,462.40          เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอรโลจิสติกส 17,462.40           ดีทแฮลม เคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I660112084 ลว.06/12/65
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98 ยา 8,089.20           8,089.20           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอรโลจิสติกส 8,089.20             ดีทแฮลม เคลเลอรโลจิสติกส ราคาต่ําสุด I660112085 ลว.06/12/65

99 ยา 28,055.40         28,055.40          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 28,055.40           ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I660112086 ลว.06/12/65

100 ยา 36,594.00         36,594.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 36,594.00           ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I660112087 ลว.06/12/65

101 ยา 5,885.00           5,885.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 5,885.00             ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I660112088 ลว.06/12/65

102 ยา 95,872.00         95,872.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 95,872.00           ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I660112089 ลว.06/12/65

103 วัสดุ 1,521.54           1,521.54           เฉพาะเจาะจง ยูโสบคานกลการ 1,521.54             ยูโสบคานกลการ ราคาต่ําสุด 193/66(22พ.ย.65)

104 วัสดุ 960.00             960.00              เฉพาะเจาะจง รานยูโสบคานคาเหล็ก 960.00               รานยูโสบคานคาเหล็ก ราคาต่ําสุด 171/66(16พ.ย.65)

105 วัสดุ 27,943.00         27,943.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ละงูคาวัสดุ จํากัด 27,943.00           บริษัท ละงูคาวัสดุ จํากัด ราคาต่ําสุด 199/66(23พ.ย.65)

106 วัสดุ 1,800.00           1,800.00           เฉพาะเจาะจง รานอชิโฟโต 1,800.00             รานอชิโฟโต ราคาต่ําสุด 200/66(23พ.ย.65)

107 วัสดุ 440.00             440.00              เฉพาะเจาะจง รานยูโสบคานคาเหล็ก 440.00               รานยูโสบคานคาเหล็ก ราคาต่ําสุด 176/66(17พ.ย.65)

108 วัสดุ 700.00             700.00              เฉพาะเจาะจง รานสมนึกกระจก 700.00               รานสมนึกกระจก ราคาต่ําสุด 245/66(7ธ.ค.65)

109 วัสดุ 5,535.00           5,535.00           เฉพาะเจาะจง รานเลิฟ ซัพพลาย 5,535.00             รานเลิฟ ซัพพลาย ราคาต่ําสุด 181/66(18พ.ย.65)
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110 จางเหมา 900.00             900.00              เฉพาะเจาะจง รานสมนึกกระจก 900.00               รานสมนึกกระจก ราคาต่ําสุด 246/66(7ธ.ค.65)

111 วัสดุ 3,600.00           3,600.00           เฉพาะเจาะจง รานสมนึกกระจก 3,600.00             รานสมนึกกระจก ราคาต่ําสุด 247/66(7ธ.ค.65)

112 จางเหมา 3,500.00           3,500.00           เฉพาะเจาะจง รานทวีศักดิ์สแตนเลส 3,500.00             รานทวีศักดิ์สแตนเลส ราคาต่ําสุด 227/66(1ธ.ค.65)

113 วัสดุ 23,190.00         23,190.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิลเต็มจํากัด 23,190.00           บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิลเต็มจํากัด ราคาต่ําสุด 253/66(8ธ.ค.65)
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