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รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

1 วัสดุ 10,999.00              10,999.00    แบบเจาะจง ดีเคเอส 10,999.00       ดีเคเอส ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
2 วัสดุ 180.00                  180.00        แบบเจาะจง เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย 180.00           เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
3 ยา 56,114.00              56,114.00    แบบเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 56,114.00       องค์กรเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
4 ยา 4,560.00                4,560.00      แบบเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 4,560.00        องค์กรเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
5 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 2,420.00                2,420.00      แบบเจาะจง เนิร์สซิ ง โฮม 2,420.00        เนิร์สซิ ง โฮม ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
6 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 1,500.00                1,500.00      แบบเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 1,500.00        หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
7 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 3,996.00                3,996.00      แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นต์เตอร์ 3,996.00        พีซีดรักเซ็นต์เตอร์ ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
8 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 3,600.00                3,600.00      แบบเจาะจง หจก.ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค 3,600.00        หจก.ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
9 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 2,996.00                2,996.00      แบบเจาะจง ดีเคเอส (ประเทศไทย) 2,996.00        ดีเคเอส (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
10 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 3,242.10                3,242.10      แบบเจาะจง ดีเคเอส (ประเทศไทย) 3,242.10        ดีเคเอส (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
11 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 1,776.20                1,776.20      แบบเจาะจง ดีเคเอส (ประเทศไทย) 1,776.20        ดีเคเอส (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
12 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 1,765.50                1,765.50      แบบเจาะจง ดีเคเอส (ประเทศไทย) 1,765.50        ดีเคเอส (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
13 ยา 2,040.00                2,040.00      แบบเจาะจง ยูโทเป้ียน 2,040.00        ยูโทเป้ียน ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
14 ยา 3,980.00                3,980.00      แบบเจาะจง แมคโครฟาร์แลบ 3,980.00        แมคโครฟาร์แลบ ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
15 ยา 2,200.00                2,200.00      แบบเจาะจง ทีโอ เคมีคอลล์ (1979) 2,200.00        ทีโอ เคมีคอลล์ (1979) ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
16 ยา 1,600.00                1,600.00      แบบเจาะจง จรูญเภสัช 1,600.00        จรูญเภสัช ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
17 ยา 4,600.00                4,600.00      แบบเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมิคอล ประเทศไทย4,600.00        หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมิคอล ประเทศไทยราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
18 ยา 1,294.70                1,294.70      แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 1,294.70        ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
19 ยา 1,716.00                1,716.00      แบบเจาะจง ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ 1,716.00        ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
20 ยา 4,815.00                4,815.00      แบบเจาะจง บีเฮ็ลฮ้ัว 4,815.00        บีเฮ็ลฮ้ัว ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
21 ยา 4,800.00                4,800.00      แบบเจาะจง ทีพีดรัก แลบบอราทอรี  (1996) 4,800.00        ทีพีดรัก แลบบอราทอรี  (1996) ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
22 ยา 1,430.00                1,430.00      แบบเจาะจง หจก.พีดีแอล 1,430.00        หจก.พีดีแอล ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-31 ธันวาคม 2563

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ีจัดซ้ือหรือท่ีจัด
จ้าง

ล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัด  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-31 ธันวาคม 2563

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ีจัดซ้ือหรือท่ีจัด
จ้าง

ล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัด  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

23 วัสดุ 57,000.00              57,000.00    แบบเจาะจง ทันตสยาม 57,000.00       ทันตสยาม ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
24 วัสดุ 13,662.00              13,662.00    แบบเจาะจง ดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) 13,662.00       ดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
25 วัสดุ 2,247.00                2,247.00      แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) 2,247.00        ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
26 วัสดุ 3,210.00                3,210.00      แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) 3,210.00        ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
27 วัสดุ 1,177.00                1,177.00      แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) 1,177.00        ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
28 วัสดุ 3,010.00                3,010.00      แบบเจาะจง ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น 3,010.00        ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
29 วัสดุ 2,200.00                2,200.00      แบบเจาะจง แอคคอร์ด คอร์เปเรชั น 2,200.00        แอคคอร์ด คอร์เปเรชั น ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
30 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 21,336.00              21,336.00    แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นต์เตอร์ 21,336.00       พีซีดรักเซ็นต์เตอร์ ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
31 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 8,640.00                8,640.00      แบบเจาะจง แม็กดีซีน 8,640.00        แม็กดีซีน ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
32 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 6,625.00                6,625.00      แบบเจาะจง ไทยเพียวดีไวซ์ 6,625.00        ไทยเพียวดีไวซ์ ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
33 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 13,400.00              13,400.00    แบบเจาะจง หจก.ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค 13,400.00       หจก.ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
34 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 8,980.30                8,980.30      แบบเจาะจง ดีเคเอช(ประเทศไทย) 8,980.30        ดีเคเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
35 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 6,685.36                6,685.36      แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 6,685.36        ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
36 ยา 9,500.00                9,500.00      แบบเจาะจง โกลบอลฟาร์ม 9,500.00        โกลบอลฟาร์ม ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
37 ยา 97,500.00              97,500.00    แบบเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทร้ี 97,500.00       เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทร้ี ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
38 ยา 7,514.50                7,514.50      แบบเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล 7,514.50        เอสพีเอส เมดิคอล ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
39 ยา 80,700.00              80,700.00    แบบเจาะจง เซ็นมรัลโพลีเทรดด้ิง 80,700.00       เซ็นมรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
40 ยา 10,066.56              10,066.56    แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) 10,066.56       ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
41 ยา 7,900.00                7,900.00      แบบเจาะจง โกลบอลฟาร์ม 7,900.00        โกลบอลฟาร์ม ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
42 ยา 6,741.00                6,741.00      แบบเจาะจง ยูนีซัน 6,741.00        ยูนีซัน ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
43 ยา 13,100.00              13,100.00    แบบเจาะจง พรอส ฟาร์มา 13,100.00       พรอส ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
44 ยา 20,000.00              20,000.00    แบบเจาะจง เอชเคเมดิซีน 20,000.00       เอชเคเมดิซีน ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-31 ธันวาคม 2563

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ีจัดซ้ือหรือท่ีจัด
จ้าง

ล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัด  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

45 ยา 12,600.00              12,600.00    แบบเจาะจง สหแพทย์เภสัช 12,600.00       สหแพทย์เภสัช ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
46 ยา 48,139.60              48,139.60    แบบเจาะจง ฟาร์มาดิกา 48,139.60       ฟาร์มาดิกา ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
47 ยา 58,250.00              58,250.00    แบบเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทร้ี 58,250.00       เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทร้ี ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
48 ยา 5,350.00                5,350.00      แบบเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจีสติกส์ 5,350.00        ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจีสติกส์ ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
49 ยา 71,000.00              71,000.00    แบบเจาะจง วี แอนด์ วี กรุงเทพ 71,000.00       วี แอนด์ วี กรุงเทพ ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
50 ยา 5,100.00                5,100.00      แบบเจาะจง ยูโทเป้ียน 5,100.00        ยูโทเป้ียน ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
51 ยา 12,754.40              12,754.40    แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) 12,754.40       ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
52 ยา 25,038.00              25,038.00    แบบเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจีสติกส์ 25,038.00       ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจีสติกส์ ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
53 ยา 10,400.00              10,400.00    แบบเจาะจง พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 10,400.00       พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
54 ยา 11,850.00              11,850.00    แบบเจาะจง พาตาร์แล็บ (2517) 11,850.00       พาตาร์แล็บ (2517) ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
55 ยา 15,536.40              15,536.40    แบบเจาะจง สหแพทย์เภสัช 15,536.40       สหแพทย์เภสัช ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
56 ยา 20,758.00              20,758.00    แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 20,758.00       ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
57 ยา 40,125.00              40,125.00    แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 40,125.00       ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
58 ยา 49,969.00              49,969.00    แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 49,969.00       ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
59 ยา 59,920.00              59,920.00    แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 59,920.00       ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 1 ธันวาคม 2563
60 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 10,950.00              10,950.00    แบบเจาะจง อีออนเมด 10,950.00       อีออนเมด ราคาต ่าสุด 2 ธันวาคม 2563
61 ยา 20,600.00              20,600.00    แบบเจาะจง อีออนเมด 20,600.00       อีออนเมด ราคาต ่าสุด 2 ธันวาคม 2563
62 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 17,640.00              17,640.00    แบบเจาะจง อีออนเมด 17,640.00       อีออนเมด ราคาต ่าสุด 2 ธันวาคม 2563
63 ยา 56,200.00              56,200.00    แบบเจาะจง อีออนเมด 56,200.00       อีออนเมด ราคาต ่าสุด 2 ธันวาคม 2563
64 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 19,050.00              19,050.00    แบบเจาะจง อีออนเมด 19,050.00       อีออนเมด ราคาต ่าสุด 2 ธันวาคม 2563
65 ยา 5,136.00                5,136.00      แบบเจาะจง วิทยาศรม 5,136.00        วิทยาศรม ราคาต ่าสุด 2 ธันวาคม 2563
66 ยา 13,440.00              13,440.00    แบบเจาะจง สหแพทย์เภสัช 13,440.00       สหแพทย์เภสัช ราคาต ่าสุด 2 ธันวาคม 2563
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67 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 3,260.00                3,260.00      แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นต์เตอร์ 3,260.00        พีซีดรักเซ็นต์เตอร์ ราคาต ่าสุด 2 ธันวาคม 2563
68 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 3,030.00                3,030.00      แบบเจาะจง ไซเอนซ์ เมด 3,030.00        ไซเอนซ์ เมด ราคาต ่าสุด 2 ธันวาคม 2563
69 ยา 1,043.25                1,043.25      แบบเจาะจง เกร็ทเตอร์ มายบาซิน 1,043.25        เกร็ทเตอร์ มายบาซิน ราคาต ่าสุด 2 ธันวาคม 2563
70 ยา 2,430.00                2,430.00      แบบเจาะจง แสงไทยเมดิคอล 2,430.00        แสงไทยเมดิคอล ราคาต ่าสุด 2 ธันวาคม 2563
71 ยา 4,140.00                4,140.00      แบบเจาะจง ทีแมนฟาร์มา 4,140.00        ทีแมนฟาร์มา ราคาต ่าสุด 2 ธันวาคม 2563
72 ยา 8,100.00                8,100.00      แบบเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทร้ี 8,100.00        เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทร้ี ราคาต ่าสุด 2 ธันวาคม 2563
73 ยา 8,854.00                8,854.00      แบบเจาะจง เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี  (อ่านวยเภสัช) 8,854.00        เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี  (อ่านวยเภสัช) ราคาต ่าสุด 2 ธันวาคม 2563
74 ยา 44,137.00              44,137.00    แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 44,137.00       ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 2 ธันวาคม 2563
75 วัสดุวิทยาศาสตร์ 63,940.00              63,940.00    แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 63,940.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด 2 ธันวาคม 2563
76 ยา 3,356.00                3,356.00      แบบเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 3,356.00        องค์กรเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
77 ยา 46,462.00              46,462.00    แบบเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 46,462.00       องค์กรเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
78 ยา 12,262.00              12,262.00    แบบเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 12,262.00       องค์กรเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
79 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 9,600.00                9,600.00      แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นต์เตอร์ 9,600.00        พีซีดรักเซ็นต์เตอร์ ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
80 ยา 9,000.00                9,000.00      แบบเจาะจง เกร็ทเตอร์ มายบาซิน 9,000.00        เกร็ทเตอร์ มายบาซิน ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
81 ยา 18,603.00              18,603.00    แบบเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ 18,603.00       ฟาร์มาแลนด์ ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
82 ยา 4,100.00                4,100.00      แบบเจาะจง วี แอนด์ วี กรุงเทพ 4,100.00        วี แอนด์ วี กรุงเทพ ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
83 ยา 3,000.00                3,000.00      แบบเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 3,000.00        หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
84 ยา 3,091.25                3,091.25      แบบเจาะจง เจเอส วิชั น 3,091.25        เจเอส วิชั น ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
85 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 2,568.00                2,568.00      แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 2,568.00        ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
86 ยา 50,000.00              50,000.00    แบบเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทร้ี 50,000.00       เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทร้ี ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
87 ยา 8,904.00                8,904.00      แบบเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล 8,904.00        เอสพีเอส เมดิคอล ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
88 ยา 14,400.00              14,400.00    แบบเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 14,400.00       หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
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89 ยา 25,300.00              25,300.00    แบบเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทร้ี 25,300.00       เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทร้ี ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
90 ยา 35,514.44              35,514.44    แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 35,514.44       ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
91 ยา 22,363.00              22,363.00    แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 22,363.00       ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
92 ยา 22,800.00              22,800.00    แบบเจาะจง สหแพทย์เภสัช 22,800.00       สหแพทย์เภสัช ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
93 ยา 14,880.00              14,880.00    แบบเจาะจง ทีโอ เคมีคอลล์ (1979) 14,880.00       ทีโอ เคมีคอลล์ (1979) ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
94 ยา 92,000.00              92,000.00    แบบเจาะจง เกร็ทเตอร์ มายบาซิน 92,000.00       เกร็ทเตอร์ มายบาซิน ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
95 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 7,450.00                7,450.00      แบบเจาะจง หจก.สินสิริ เมดิเทค 7,450.00        หจก.สินสิริ เมดิเทค ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
96 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 64,200.00              64,200.00    แบบเจาะจง หจก.สินสิริ เมดิเทค 64,200.00       หจก.สินสิริ เมดิเทค ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
97 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 3,000.00                3,000.00      แบบเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 3,000.00        หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
98 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 3,420.00                3,420.00      แบบเจาะจง ไซเอนซ์ เมด 3,420.00        ไซเอนซ์ เมด ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
99 ยา 1,800.00                1,800.00      แบบเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด (มหาชน) 1,800.00        ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด (มหาชน) ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
100 ยา 2,275.00                2,275.00      แบบเจาะจง โมเดิร์น 2,275.00        โมเดิร์น ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
101 ยา 4,600.00                4,600.00      แบบเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล 4,600.00        เอสพีเอส เมดิคอล ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
102 ยา 2,889.00                2,889.00      แบบเจาะจง บีเอ็ลเอช เทร็ดด้ิง 2,889.00        บีเอ็ลเอช เทร็ดด้ิง ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
103 ยา 520.00                  520.00        แบบเจาะจง หจก.แอลบีแอล แลบเบอเรตอรรี 520.00           หจก.แอลบีแอล แลบเบอเรตอรรี ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
104 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 1,712.00                1,712.00      แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 1,712.00        ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
105 วัสดุวิทยาศาสตร์ 53,300.00              53,300.00    แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 53,300.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด 3 ธันวาคม 2563
106 วัสดุวิทยาศาสตร์ 36,640.00              36,640.00    แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 36,640.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด 4 ธันวาคม 2563
107 วัสดุวิทยาศาสตร์ 93,200.00              93,200.00    แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 93,200.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด 7 ธันวาคม 2563
108 วัสดุวิทยาศาสตร์ 14,250.00              14,250.00    แบบเจาะจง หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ 14,250.00       หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ ราคาต ่าสุด 7 ธันวาคม 2563
109 วัสดุวิทยาศาสตร์ 48,000.00              48,000.00    แบบเจาะจง บ.โกลเบ้ิล ไซเอนซ์ เทค 48,000.00       บ.โกลเบ้ิล ไซเอนซ์ เทค ราคาต ่าสุด 7 ธันวาคม 2563
110 วัสดุวิทยาศาสตร์ 32,500.00              32,500.00    แบบเจาะจง โปรเฟสชั นแมล เมดิคอล ชายน์ 32,500.00       โปรเฟสชั นแมล เมดิคอล ชายน์ ราคาต ่าสุด 7 ธันวาคม 2563
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111 ยา 8,000.00                8,000.00      แบบเจาะจง ไบโอฟาร์ม 8,000.00        ไบโอฟาร์ม ราคาต ่าสุด 7 ธันวาคม 2563
112 ยา 16,900.00              16,900.00    แบบเจาะจง พรอส ฟาร์มา 16,900.00       พรอส ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 7 ธันวาคม 2563
113 ยา 6,300.00                6,300.00      แบบเจาะจง นิวไลน์ ฟาร์มา 6,300.00        นิวไลน์ ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 7 ธันวาคม 2563
114 ยา 37,680.00              37,680.00    แบบเจาะจง สหแพทย์เภสัช 37,680.00       สหแพทย์เภสัช ราคาต ่าสุด 7 ธันวาคม 2563
115 ยา 9,342.50                9,342.50      แบบเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 9,342.50        หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ่าสุด 7 ธันวาคม 2563
116 ยา 8,000.00                8,000.00      แบบเจาะจง บางกอก ดรัก 8,000.00        บางกอก ดรัก ราคาต ่าสุด 7 ธันวาคม 2563
117 ยา 19,000.00              19,000.00    แบบเจาะจง ไบโอฟาร์ เคมิคัลส์ 19,000.00       ไบโอฟาร์ เคมิคัลส์ ราคาต ่าสุด 7 ธันวาคม 2563
118 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 29,685.00              29,685.00    แบบเจาะจง ไทยก๊อส 29,685.00       ไทยก๊อส ราคาต ่าสุด 7 ธันวาคม 2563
119 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 11,954.04              11,954.04    แบบเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 11,954.04       ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด 7 ธันวาคม 2563
120 วัสดุวิทยาศาสตร์ 21,360.00              21,360.00    แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 21,360.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
121 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,571.50                6,571.50      แบบเจาะจง หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ 6,571.50        หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
122 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1,050.00                1,050.00      แบบเจาะจง หจก.คลีนิคอลไดแอคโนสติคส์ 1,050.00        หจก.คลีนิคอลไดแอคโนสติคส์ ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
123 วัสดุวิทยาศาสตร์ 58,280.00              58,280.00    แบบเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย58,280.00       ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
124 ยา 28,278.72              28,278.72    แบบเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 28,278.72       องค์กรเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
125 ยา 5,700.00                5,700.00      แบบเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 5,700.00        องค์กรเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
126 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 25,672.11              25,672.11    แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) 25,672.11       ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
127 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 9,309.00                9,309.00      แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) 9,309.00        ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
128 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 8,560.00                8,560.00      แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) 8,560.00        ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
129 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 12,840.00              12,840.00    แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) 12,840.00       ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
130 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 5,000.00                5,000.00      แบบเจาะจง ดิสโป-เมด 5,000.00        ดิสโป-เมด ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
131 ยา 7,500.00                7,500.00      แบบเจาะจง ทีพีดรัก แลบบอราทอรี  (1996) 7,500.00        ทีพีดรัก แลบบอราทอรี  (1996) ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
132 ยา 8,800.00                8,800.00      แบบเจาะจง แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 8,800.00        แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
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133 ยา 5,400.00                5,400.00      แบบเจาะจง ยูเมด้า 5,400.00        ยูเมด้า ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
134 ยา 11,780.00              11,780.00    แบบเจาะจง ไบโอจีนีเทค 11,780.00       ไบโอจีนีเทค ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
135 ยา 9,900.00                9,900.00      แบบเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 9,900.00        หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
136 ยา 6,130.00                6,130.00      แบบเจาะจง หจก.แอลบีแอล แลบเบอเรตอรรี 6,130.00        หจก.แอลบีแอล แลบเบอเรตอรรี ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
137 ยา 11,970.00              11,970.00    แบบเจาะจง โปลิฟาร์ม 11,970.00       โปลิฟาร์ม ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
138 ยา 115.00                  115.00        แบบเจาะจง ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 115.00           ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
139 ยา 4,600.00                4,600.00      แบบเจาะจง ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4,600.00        ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
140 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 1,166.30                1,166.30      แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) 1,166.30        ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
141 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 1,765.50                1,765.50      แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) 1,765.50        ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
142 ยา 2,700.00                2,700.00      แบบเจาะจง หจก.พีดีแอล 2,700.00        หจก.พีดีแอล ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
143 ยา 2,000.00                2,000.00      แบบเจาะจง ยูโทเป้ียน 2,000.00        ยูโทเป้ียน ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
144 ยา 4,622.40                4,622.40      แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) 4,622.40        ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
145 ยา 1,797.60                1,797.60      แบบเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจีสติกส์ 1,797.60        ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจีสติกส์ ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
146 ยา 1,926.00                1,926.00      แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) 1,926.00        ดีเคเอสเอช (ประเมศไทย) ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
147 ค่าใช้สอย 5,000.00                5,000.00      แบบเจาะจง นางสาวมารีน่า  เรืองสว่าง 5,000.00        นางสาวมารีน่า  เรืองสว่าง ราคาต ่าสุด 8 ธันวาคม 2563
148 วัสดุวิทยาศาสตร์ 82,500.00              82,500.00    แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 82,500.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด 9 ธันวาคม 2563
149 วัสดุวิทยาศาสตร์ 10,148.00              10,148.00    แบบเจาะจง หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ 10,148.00       หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ ราคาต ่าสุด 9 ธันวาคม 2563
150 ยา 52,656.00              52,656.00    แบบเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 52,656.00       องค์กรเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 14 ธันวาคม 2563
151 ยา 1,200.00                1,200.00      แบบเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม 1,200.00        องค์กรเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 14 ธันวาคม 2563
152 วัสดุเภสัชกรรม 90,040.50              90,040.50    แบบเจาะจง หจก. ท็อปเทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส 90,040.50       หจก. ท็อปเทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิสราคาต ่าสุด 14 ธันวาคม 2563
153 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 9,712.00                9,712.00      แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นต์เตอร์ 9,712.00        พีซีดรักเซ็นต์เตอร์ ราคาต ่าสุด 14 ธันวาคม 2563
154 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 13,400.00              13,400.00    แบบเจาะจง หจก.ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค 13,400.00       หจก.ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค ราคาต ่าสุด 14 ธันวาคม 2563
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155 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 6,000.00                6,000.00      แบบเจาะจง เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง 6,000.00        เอ็น ที ที มาร์เก็ตต้ิง ราคาต ่าสุด 14 ธันวาคม 2563
156 ยา 11,400.00              11,400.00    แบบเจาะจง ไบโอจีนีเทค 11,400.00       ไบโอจีนีเทค ราคาต ่าสุด 14 ธันวาคม 2563
157 ยา 9,500.00                9,500.00      แบบเจาะจง อาร์เอ็กซ์ 9,500.00        อาร์เอ็กซ์ ราคาต ่าสุด 14 ธันวาคม 2563
158 ยา 41,716.00              41,716.00    แบบเจาะจง ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ 41,716.00       ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ ราคาต ่าสุด 14 ธันวาคม 2563
159 ยา 22,000.00              22,000.00    แบบเจาะจง ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี 22,000.00       ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี ราคาต ่าสุด 14 ธันวาคม 2563
160 ยา 50,718.00              50,718.00    แบบเจาะจง บีเอ็ลเอช เทร็ดด้ิง 50,718.00       บีเอ็ลเอช เทร็ดด้ิง ราคาต ่าสุด 14 ธันวาคม 2563
161 ยา 7,290.00                7,290.00      แบบเจาะจง แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 7,290.00        แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล ราคาต ่าสุด 14 ธันวาคม 2563
162 ยา 7,725.00                7,725.00      แบบเจาะจง พรีเมด ฟาร์มา พลัส 7,725.00        พรีเมด ฟาร์มา พลัส ราคาต ่าสุด 14 ธันวาคม 2563
163 วัสดุวิทยาศาสตร์ 64,800.00              64,800.00    แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 64,800.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด 14 ธันวาคม 2563
164 วัสดุวิทยาศาสตร์ 40,000.00              40,000.00    แบบเจาะจง เทคฌนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 40,000.00       เทคฌนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) ราคาต ่าสุด 14 ธันวาคม 2563
165 วัสดุวิทยาศาสตร์ 10,400.00              10,400.00    แบบเจาะจง พี เมดิคอล ซับพลาย 10,400.00       พี เมดิคอล ซับพลาย ราคาต ่าสุด 14 ธันวาคม 2563
166 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,600.00                3,600.00      แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 3,600.00        หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด 15 ธันวาคม 2563
167 วัสดุวิทยาศาสตร์ 43,050.00              43,050.00    แบบเจาะจง หจก0อินโฟไดนอสติค 43,050.00       หจก0อินโฟไดนอสติค ราคาต ่าสุด 15 ธันวาคม 2563
168 วัสดุวิทยาศาสตร์ 37,800.00              37,800.00    แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 37,800.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด 16 ธันวาคม 2563
169 วัสดุ 1,000.00                1,000.00      แบบเจาะจง บริษัท สมบูรณ์เจ็นเนอร์จี จ่ากัด 1,000.00        บริษัท สมบูรณ์เจ็นเนอร์จี จ่ากัด ราคาต ่าสุด 16 ธันวาคม 2563
170 ค่าใช้สอย 100.00                  100.00        แบบเจาะจง ร้านช่างดือ ควนไสน 100.00           ร้านช่างดือ ควนไสน ราคาต ่าสุด 16 ธันวาคม 2563
171 วัสดุ 500.00                  500.00        แบบเจาะจง ร้านสมนึกกระจก 500.00           ร้านสมนึกกระจก ราคาต ่าสุด 16 ธันวาคม 2563
172 วัสดุ 300.00                  300.00        แบบเจาะจง อ๊อดโมบาย 300.00           อ๊อดโมบาย ราคาต ่าสุด 16 ธันวาคม 2563
173 วัสดุ 770.00                  770.00        แบบเจาะจง เอ.พี.ละงูอะไหล่ยนต์ 770.00           เอ.พี.ละงูอะไหล่ยนต์ ราคาต ่าสุด 16 ธันวาคม 2563
174 ครุภัณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ์ 3,300.00                3,300.00      แบบเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 3,300.00        ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 16 ธันวาคม 2563
175 วัสดุ 720.00                  720.00        แบบเจาะจง ร้านโชคดีแก๊ส 720.00           ร้านโชคดีแก๊ส ราคาต ่าสุด 16 ธันวาคม 2563
176 วัสดุ 1,250.00                1,250.00      แบบเจาะจง กิจวดี เจ้ยจู 1,250.00        กิจวดี เจ้ยจู ราคาต ่าสุด 16 ธันวาคม 2563
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177 ค่าใช้สอย 68,700.00              68,700.00    แบบเจาะจง เอกเครื องเย็น 68,700.00       เอกเครื องเย็น ราคาต ่าสุด 16 ธันวาคม 2563
178 ค่าใช้สอย 23,080.00              23,080.00    แบบเจาะจง บริษัท นายน์คอม จ่ากัด 23,080.00       บริษัท นายน์คอม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 16 ธันวาคม 2563
179 วัสดุวิทยาศาสตร์ 82,200.00              82,200.00    แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 82,200.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด 17 ธันวาคม 2563
180 ครุภัณฑ์ 37,450.00              37,450.00    แบบเจาะจง บจก.ไทโย เมดิคอล อินสทรูเม้นท์ (ส่านักงสนใหญ่)37,450.00       บจก.ไทโย เมดิคอล อินสทรูเม้นท์ (ส่านักงสนใหญ่)ราคาต ่าสุด 17 ธันวาคม 2563
181 ครุภัณฑ์ 25,000.00              25,000.00    แบบเจาะจง บจก.ทัตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี.) 25,000.00       บจก.ทัตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี.) ราคาต ่าสุด 17 ธันวาคม 2563
182 ครุภัณฑ์ 25,000.00              25,000.00    แบบเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 25,000.00       บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 17 ธันวาคม 2563
183 ครุภัณฑ์ 26,000.00              26,000.00    แบบเจาะจง บจก.แอดวานซ์เมดิคอล คอร์ปอเรชั น (ประเทศไทย)26,000.00       บจก.แอดวานซ์เมดิคอล คอร์ปอเรชั น (ประเทศไทย)ราคาต ่าสุด 18 ธันวาคม 2563
184 วัสดุ 10,955.00              10,955.00    แบบเจาะจง หจก.โมเดิร์นคอม ไอที 10,955.00       หจก.โมเดิร์นคอม ไอที ราคาต ่าสุด 22 ธันวาคม 2563
185 ครุภัณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ์ 10,400.00              10,400.00    แบบเจาะจง ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็ฯเตอร์ 10,400.00       ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็ฯเตอร์ ราคาต ่าสุด 22 ธันวาคม 2563
186 วัสดุ 13,700.00              13,700.00    แบบเจาะจง หจก.โมเดิร์นคอม ไอที 13,700.00       หจก.โมเดิร์นคอม ไอที ราคาต ่าสุด 22 ธันวาคม 2563
187 วัสดุ 15,921.60              15,921.60    แบบเจาะจง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ่ากัด 15,921.60       บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุด 22 ธันวาคม 2563
188 วัสดุ 13,470.00              13,470.00    แบบเจาะจง กันต์ฤทัย นานาภัณฑ์ 13,470.00       กันต์ฤทัย นานาภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 22 ธันวาคม 2563
189 วัสดุ 30,015.00              30,015.00    แบบเจาะจง ร้าน ปรายฟ้า ซัพพลาย 30,015.00       ร้าน ปรายฟ้า ซัพพลาย ราคาต ่าสุด 22 ธันวาคม 2563
190 วัสดุ 23,420.00              23,420.00    แบบเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ่ากัด 23,420.00       บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 22 ธันวาคม 2563
191 วัสดุ 10,825.00              10,825.00    แบบเจาะจง กันต์ฤทัย นานาภัณฑ์ 10,825.00       กันต์ฤทัย นานาภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 22 ธันวาคม 2563
192 ครุภัณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ์ 3,800.00                3,800.00      แบบเจาะจง นันทพงศ์การไฟฟ้า 3,800.00        นันทพงศ์การไฟฟ้า ราคาต ่าสุด 22 ธันวาคม 2563
193 ค่าใช้สอย 64,255.00              64,255.00    แบบเจาะจง นส.วนิดา  ราเย็น 64,255.00       นส.วนิดา  ราเย็น ราคาต ่าสุด 22 ธันวาคม 2563
194 ค่าใช้สอย 39,620.00              39,620.00    แบบเจาะจง นส.วนิดา  ราเย็น 39,620.00       นส.วนิดา  ราเย็น ราคาต ่าสุด 22 ธันวาคม 2563
195 วัสดุ 4,000.00                4,000.00      แบบเจาะจง บริษัท สตูลผลิตภัณฑ์คอนกรีด จ่ากัด 4,000.00        บริษัท สตูลผลิตภัณฑ์คอนกรีด จ่ากัด ราคาต ่าสุด 23 ธันวาคม 2563
196 วัสดุ 2,400.00                2,400.00      แบบเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ่ากัด 2,400.00        บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 23 ธันวาคม 2563
197 วัสดุ 48,968.62              48,968.62    แบบเจาะจง ยูโสบคานกลการ 48,968.62       ยูโสบคานกลการ ราคาต ่าสุด 23 ธันวาคม 2563
198 วัสดุ 4,750.00                4,750.00      แบบเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ่ากัด 4,750.00        บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 23 ธันวาคม 2563
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199 ค่าใช้สอย 5,430.25                5,430.25      แบบเจาะจง บริษัท โดโยต้าสงลา ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด5,430.25        บริษัท โดโยต้าสงลา ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัดราคาต ่าสุด 23 ธันวาคม 2563
200 ค่าใช้สอย 16,500.00              16,500.00    แบบเจาะจง บริษัท วอเทค จ่ากัด 16,500.00       บริษัท วอเทค จ่ากัด ราคาต ่าสุด 23 ธันวาคม 2563
201 วัสดุ 11,342.00              11,342.00    แบบเจาะจง บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) 11,342.00       บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 23 ธันวาคม 2563
202 วัสดุ 11,660.00              11,660.00    แบบเจาะจง นัสเซอร์การพิมพ์ 11,660.00       นัสเซอร์การพิมพ์ ราคาต ่าสุด 23 ธันวาคม 2563
203 ค่าใช้สอย 160.00                  160.00        แบบเจาะจง ร้านชามาน 160.00           ร้านชามาน ราคาต ่าสุด 23 ธันวาคม 2563
204 วัสดุ 58,324.80              58,324.80    แบบเจาะจง บริษัท ลินเด้า(ประเทศไทย)จ่ากัด 58,324.80       บริษัท ลินเด้า(ประเทศไทย)จ่ากัด ราคาต ่าสุด 23 ธันวาคม 2563
205 วัสดุ 1,000.00                1,000.00      แบบเจาะจง ป้้าน่้ามันสกหณ์การเกษตรย่านตาว จ่ากัด 1,000.00        ป้้าน่้ามันสกหณ์การเกษตรย่านตาว จ่ากัดราคาต ่าสุด 23 ธันวาคม 2563
206 วัสดุ 1,000.00                1,000.00      แบบเจาะจง บริษัท สิริพัฒน์ 2016 จ่ากัด 1,000.00        บริษัท สิริพัฒน์ 2016 จ่ากัด ราคาต ่าสุด 24 ธันวาคม 2563
207 วัสดุ 6,600.00                6,600.00      แบบเจาะจง บริษัท ทราฟฟิฟิคซัพพลาย จ่ากัด 6,600.00        บริษัท ทราฟฟิฟิคซัพพลาย จ่ากัด ราคาต ่าสุด 24 ธันวาคม 2563
208 วัสดุ 750.00                  750.00        แบบเจาะจง เอ.พี.ละงูอะไหล่ยนต์ 750.00           เอ.พี.ละงูอะไหล่ยนต์ ราคาต ่าสุด 24 ธันวาคม 2563
209 วัสดุ 2,782.00                2,782.00      แบบเจาะจง บริษัท วอเทค จ่ากัด 2,782.00        บริษัท วอเทค จ่ากัด ราคาต ่าสุด 24 ธันวาคม 2563
210 ค่าใช้สอย 525.00                  525.00        แบบเจาะจง ร้านช่างดือ ควนไสน 525.00           ร้านช่างดือ ควนไสน ราคาต ่าสุด 24 ธันวาคม 2563
211 วัสดุ 16,000.00              16,000.00    แบบเจาะจง บริษัท ทราฟฟิฟิคซัพพลาย จ่ากัด 16,000.00       บริษัท ทราฟฟิฟิคซัพพลาย จ่ากัด ราคาต ่าสุด 24 ธันวาคม 2563
212 วัสดุ 335.00                  335.00        แบบเจาะจง โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม 335.00           โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ราคาต ่าสุด 24 ธันวาคม 2563
213 วัสดุ 13,980.00              13,980.00    แบบเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ่ากัด 13,980.00       บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 24 ธันวาคม 2563
214 ค่าใช้สอย 51,303.29              51,303.29    แบบเจาะจง บริษัท โดโยต้าสงลา ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด51,303.29       บริษัท โดโยต้าสงลา ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัดราคาต ่าสุด 24 ธันวาคม 2563
215 วัสดุ 8,400.00                8,400.00      แบบเจาะจง ร้านรักษ์คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 8,400.00        ร้านรักษ์คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด 24 ธันวาคม 2563
216 วัสดุ 24,000.00              24,000.00    แบบเจาะจง บริษัท คอร์โดมา อินเตอร์เนชั นแนล จ่ากัด24,000.00       บริษัท คอร์โดมา อินเตอร์เนชั นแนล จ่ากัดราคาต ่าสุด 28 ธันวาคม 2563
217 วัสดุ 3,150.00                3,150.00      แบบเจาะจง บริษัท รอททารีน พลัส จ่ากัด 3,150.00        บริษัท รอททารีน พลัส จ่ากัด ราคาต ่าสุด 28 ธันวาคม 2563
218 วัสดุ 15,800.00              15,800.00    แบบเจาะจง ห้างหุ้นสวนจักด วีอาร์ ซัพพอร์ด 15,800.00       ห้างหุ้นสวนจักด วีอาร์ ซัพพอร์ด ราคาต ่าสุด 28 ธันวาคม 2563
219 วัสดุ 3,600.00                3,600.00      แบบเจาะจง บริษัท คอร์โดมา อินเตอร์เนชั นแนล จ่ากัด3,600.00        บริษัท คอร์โดมา อินเตอร์เนชั นแนล จ่ากัดราคาต ่าสุด 28 ธันวาคม 2563
220 วัสดุ 3,360.00                3,360.00      แบบเจาะจง ห้างหุ้นสวนจักด วีอาร์ ซัพพอร์ด 3,360.00        ห้างหุ้นสวนจักด วีอาร์ ซัพพอร์ด ราคาต ่าสุด 28 ธันวาคม 2563
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221 วัสดุ 6,400.00                6,400.00      แบบเจาะจง บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ่ากัด 6,400.00        บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ่ากัดราคาต ่าสุด 28 ธันวาคม 2563
222 วัสดุ 235.40                  235.40        แบบเจาะจง ยูโซบคานค้าเหล็ก 235.40           ยูโซบคานค้าเหล็ก ราคาต ่าสุด 28 ธันวาคม 2563
223 วัสดุ 44,315.12              44,315.12    แบบเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ่ากัด 44,315.12       บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ่ากัด ราคาต ่าสุด 28 ธันวาคม 2563
224 ครุภัณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ์ 45,000.00              45,000.00    แบบเจาะจง บริษัท พี เอส เวชภัณฑ์ ซ่พพลาย จ่ากัด 45,000.00       บริษัท พี เอส เวชภัณฑ์ ซ่พพลาย จ่ากัดราคาต ่าสุด 28 ธันวาคม 2563
225 วัสดุ 12,840.00              12,840.00    แบบเจาะจง บริษัท ดี เคเอสเอส(ประเทศไทย)จ่ากัด 12,840.00       บริษัท ดี เคเอสเอส(ประเทศไทย)จ่ากัดราคาต ่าสุด 28 ธันวาคม 2563
226 วัสดุ 51,509.80              51,509.80    แบบเจาะจง บริษ่ท ดี เคเอสเอส(ประเศไทย)จ่ากัด 51,509.80       บริษ่ท ดี เคเอสเอส(ประเศไทย)จ่ากัด ราคาต ่าสุด 28 ธันวาคม 2563
227 ค่าใช้สอย 41,500.00              41,500.00    แบบเจาะจง บริษัท ทรานสเทค จ่ากัด 41,500.00       บริษัท ทรานสเทค จ่ากัด ราคาต ่าสุด 30 ธันวาคม 2563
228 วัสดุ 6,425.00                6,425.00      แบบเจาะจง ร้านปรายฟ้า ซ่พพลาย 6,425.00        ร้านปรายฟ้า ซ่พพลาย ราคาต ่าสุด 30 ธันวาคม 2563
229 ค่าใช้สอย 6,000.00                6,000.00      แบบเจาะจง บริษัท ริคโค้ เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จ่ากัด6,000.00        บริษัท ริคโค้ เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จ่ากัดราคาต ่าสุด 30 ธันวาคม 2563
230 วัสดุ 300.00                  300.00        แบบเจาะจง ร้านช่างเสด 300.00           ร้านช่างเสด ราคาต ่าสุด 30 ธันวาคม 2563
231 วัสดุ 475.00                  475.00        แบบเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ่ากัด 475.00           บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 30 ธันวาคม 2563
232 ค่าใช้สอย 9,008.87                9,008.87      แบบเจาะจง บริษัท โดโยต้าสงลา ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด9,008.87        บริษัท โดโยต้าสงลา ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัดราคาต ่าสุด 30 ธันวาคม 2563
233 ค่าใช้สอย 96,765.00              96,765.00    แบบเจาะจง นส.วนิดา  ราเย็น 96,765.00       นส.วนิดา  ราเย็น ราคาต ่าสุด 30 ธันวาคม 2563
234 วัสดุ 540.00                  540.00        แบบเจาะจง ชช.ไอซ์ 540.00           ชช.ไอซ์ ราคาต ่าสุด 30 ธันวาคม 2563
235 ครุภัณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ์ 4,500.00                4,500.00      แบบเจาะจง ร้านจุฬาการไฟฟ้า 4,500.00        ร้านจุฬาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด 30 ธันวาคม 2563
236 วัสดุ 861,457.00            861,457.00  แบบเจาะจง บริษัท เอสไอซี เมดิเทค จ่ากัด 861,457.00     บริษัท เอสไอซี เมดิเทค จ่ากัด ราคาต ่าสุด 30 ธันวาคม 2563
237 วัสดุ 77,538.52              77,538.52    แบบเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ละงูปิโตรเลียม 77,538.52       ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ละงูปิโตรเลียม ราคาต ่าสุด 30 ธันวาคม 2563
238 ค่าใช้สอย 30,800.00              30,800.00    แบบเจาะจง บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ่ากัด 30,800.00       บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ่ากัด ราคาต ่าสุด 30 ธันวาคม 2563
239 วัสดุ 25,419.33              25,419.33    แบบเจาะจง ยูโสบคานกลการ 25,419.33       ยูโสบคานกลการ ราคาต ่าสุด 30 ธันวาคม 2563


