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รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

1 คาใชสอย 5,000.00        5,000.00        แบบเจาะจง นางสาวมารีนา เรืองสวาง 5,000.00          นางสาวมารีนา เรืองสวาง ราคาต่ําสุด 3 มีนาคม 2564

2 เวชภัณฑไมใชยา 4,200.00        4,200.00        แบบเจาะจง ไซเอนซ เมด 4,200.00          ไซเอนซ เมด ราคาต่ําสุด I640103001 ลว 01/03/2564

3 เวชภัณฑไมใชยา 1,712.00        1,712.00        แบบเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 1,712.00          ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640103002 ลว 01/03/2564

4 ยา 3,900.00        3,900.00        แบบเจาะจง ไทยเอฟดี 3,900.00          ไทยเอฟดี ราคาต่ําสุด I640103003 ลว 01/03/2564

5 ยา 3,980.00        3,980.00        แบบเจาะจง แมคโครฟารแลบ 3,980.00          แมคโครฟารแลบ ราคาต่ําสุด I640103004 ลว 01/03/2564

6 ยา 4,500.00        4,500.00        แบบเจาะจง เมดไลน 4,500.00          เมดไลน ราคาต่ําสุด I640103005 ลว 01/03/2564

7 ยา 1,560.00        1,560.00        แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร 1,560.00          พีซดีรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I640103006 ลว 01/03/2564

8 ยา 1,716.00        1,716.00        แบบเจาะจง ทีเอ็นพี เฮลทแคร 1,716.00          ทีเอ็นพี เฮลทแคร ราคาต่ําสุด I640103007 ลว 01/03/2564

9 ยา 2,900.00        2,900.00        แบบเจาะจง เอสพีเอส เมดิคลอ 2,900.00          เอสพีเอส เมดิคลอ ราคาต่ําสุด I640103008 ลว 01/03/2564

10 ยา 4,772.20        4,772.20        แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 4,772.20          ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640103009 ลว 01/03/2564

11 ยา 13,500.00       13,500.00       แบบเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 13,500.00        เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด I640103032 ลว 01/03/2564

12 ยา 3,000.00        3,000.00        แบบเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3,000.00          สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ราคาต่ําสุด I640103033 ลว 01/03/2564

13 ยา 2,500.00        2,500.00        แบบเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2,500.00          สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ราคาต่ําสุด I640103034 ลว 01/03/2564

14 ยา 4,750.00        4,750.00        แบบเจาะจง ทีแมนฟารมา 4,750.00          ทีแมนฟารมา ราคาต่ําสุด I640103035 ลว 01/03/2564

15 เวชภัณฑไมใชยา 1,979.50        1,979.50        แบบเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 1,979.50          ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640103036 ลว 01/03/2564

16 เวชภัณฑไมใชยา 5,956.00        5,956.00        แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร 5,956.00          พีซดีรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I640103037 ลว 01/03/2564

17 เวชภัณฑไมใชยา 20,437.00       20,437.00       แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 20,437.00        ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640103038 ลว 01/03/2564

18 ยา 97,500.00       97,500.00       แบบเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 97,500.00        เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด I640103039 ลว 01/03/2564

19 ยา 12,800.00       12,800.00       แบบเจาะจง พรอส ฟารมา 12,800.00        พรอส ฟารมา ราคาต่ําสุด I640103040 ลว 01/03/2564

20 ยา 9,151.20        9,151.20        แบบเจาะจง 2เอ็ม(เมด-เมเกอร) 9,151.20          2เอ็ม(เมด-เมเกอร) ราคาต่ําสุด I640103041 ลว 01/03/2564

21 ยา 17,976.00       17,976.00       แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 17,976.00        ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640103042 ลว 01/03/2564

22 ยา 44,137.50       44,137.50       แบบเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 44,137.50        ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640103043 ลว 01/03/2564

23 ยา 59,920.00       59,920.00       แบบเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 59,920.00        ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640103044 ลว 01/03/2564

24 เวชภัณฑไมใชยา 19,500.00       19,500.00       แบบเจาะจง ไทยเพียวดีไวซ 19,500.00        ไทยเพียวดีไวซ ราคาต่ําสุด I640103010 ลว 01/03/2564

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2564

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

งานที่จัดซ้ือหรือท่ีจัดจาง
ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2564

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

งานที่จัดซ้ือหรือท่ีจัดจาง
ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

25 เวชภัณฑไมใชยา 6,950.00        6,950.00        แบบเจาะจง ไบโอคอททอน 6,950.00          ไบโอคอททอน ราคาต่ําสุด I640103011 ลว 01/03/2564

26 เวชภัณฑไมใชยา 16,082.10       16,082.10       แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 16,082.10        ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640103012 ลว 01/03/2564

27 เวชภัณฑไมใชยา 21,400.00       21,400.00       แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 21,400.00        ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640103013 ลว 01/03/2564

28 เวชภัณฑไมใชยา 31,215.00       31,215.00       แบบเจาะจง ไทยกอส 31,215.00        ไทยกอส ราคาต่ําสุด I640103014 ลว 01/03/2564

29 ยา 5,489.10        5,489.10        แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 5,489.10          ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640103015 ลว 01/03/2564

30 ยา 5,136.00        5,136.00        แบบเจาะจง วิทยาศรม 5,136.00          วิทยาศรม ราคาต่ําสุด I640103016 ลว 01/03/2564

31 ยา 35,650.00       35,650.00       แบบเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 35,650.00        เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด I640103017 ลว 01/03/2564

32 ยา 17,710.00       17,710.00       แบบเจาะจง พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส 17,710.00        พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส ราคาต่ําสุด I640103018 ลว 01/03/2564

33 ยา 9,900.00        9,900.00        แบบเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี 9,900.00          หจก.ภิญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด I640103019 ลว 01/03/2564

34 ยา 14,750.00       14,750.00       แบบเจาะจง วีแอนดวี กรุงเทพฯ 14,750.00        วีแอนดวี กรุงเทพฯ ราคาต่ําสุด I640103020 ลว 01/03/2564

35 ยา 20,000.00       20,000.00       แบบเจาะจง เอช.เค.เมดิซนี 20,000.00        เอช.เค.เมดิซนี ราคาต่ําสุด I640103021 ลว 01/03/2564

36 ยา 53,928.00       53,928.00       แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 53,928.00        ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640103022 ลว 01/03/2564

37 ยา 6,600.00        6,600.00        แบบเจาะจง ทีเอ็นพี เฮลทแคร 6,600.00          ทีเอ็นพี เฮลทแคร ราคาต่ําสุด I640103023 ลว 01/03/2564

38 ยา 11,970.00       11,970.00       แบบเจาะจง โปลิฟารม 11,970.00        โปลิฟารม ราคาต่ําสุด I640103024 ลว 01/03/2564

39 ยา 10,000.00       10,000.00       แบบเจาะจง พาตารแลบ(2517) 10,000.00        พาตารแลบ(2517) ราคาต่ําสุด I640103025 ลว 01/03/2564

40 ยา 46,792.80       46,792.80       แบบเจาะจง สหแพทยเภสัช 46,792.80        สหแพทยเภสัช ราคาต่ําสุด I640103026 ลว 01/03/2564

41 ยา 16,500.00       16,500.00       แบบเจาะจง คอสมา เทรดดิ้ง 16,500.00        คอสมา เทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I640103027 ลว 01/03/2564

42 ยา 7,290.00        7,290.00        แบบเจาะจง แอตแลนติด ฟารมาซูติคอล 7,290.00          แอตแลนติด ฟารมาซูติคอล ราคาต่ําสุด I640103028 ลว 01/03/2564

43 ยา 11,400.00       11,400.00       แบบเจาะจง ไบโอฟารม เคมิคิลส 11,400.00        ไบโอฟารม เคมิคิลส ราคาต่ําสุด I640103029 ลว 01/03/2564

44 ยา 40,446.00       40,446.00       แบบเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส 40,446.00        ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส ราคาต่ําสุด I640103030 ลว 01/03/2564

47 ยา 15,536.40       15,536.40       แบบเจาะจง สหแพทยเภสัช 15,536.40        สหแพทยเภสัช ราคาต่ําสุด I640103031 ลว 01/03/2564

45 ยา 20,544.00       20,544.00       แบบเจาะจง องคการเภสัชกรรม 20,544.00        องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6402004 ลว 01/03/64

46 ยา 3,210.00        3,210.00        แบบเจาะจง องคการเภสัชกรรม 3,210.00          องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6402005 ลว 02/03/64

48 วัสดุ 23,935.00       23,935.00       แบบเจาะจง รานปรายฟา ซัพพลาย 23,935.00        รานปรายฟา ซัพพลาย ราคาต่ําสุด 831/64 ลว 01/03/64



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2564

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

งานที่จัดซ้ือหรือท่ีจัดจาง
ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

49 วัสดุ 486.00           486.00           แบบเจาะจง ชช.ไอซ 486.00            ชช.ไอซ ราคาต่ําสุด 775/64 ลว 15/02/64

50 วัสดุ 14,874.00       14,874.00       แบบเจาะจง กันตฤทัย นานาภัณฑ 14,874.00        กันตฤทัย นานาภัณฑ ราคาต่ําสุด 830/64 ลว 01/03/64

51 คาใชสอย 9,357.04        9,357.04        แบบเจาะจง บจก.โตโยตาสงขลา ผูจําหนายโตโยตา 9,357.04          บจก.โตโยตาสงขลา ผูจําหนายโตโยตา ราคาต่ําสุด 800/64 ลว 22/02/64

52 คาใชสอย 12,380.00       12,380.00       แบบเจาะจง เพื่อนรถเซอรวิส 12,380.00        เพื่อนรถเซอรวิส ราคาต่ําสุด 795/64 ลว 19/02/64

53 วัสดุ 1,220.00        1,220.00        แบบเจาะจง รานเพ่ือนคอมพิวเตอร 1,220.00          รานเพื่อนคอมพิวเตอร ราคาต่ําสุด 860/64 ลว 04/03/64

54 วัสดุ 2,867.60        2,867.60        แบบเจาะจง ยูโสบคานกลการ 2,867.60          ยูโสบคานกลการ ราคาต่ําสุด พ.63/64 ลว.17/02/64

55 วัสดุ 18,750.00       18,750.00       แบบเจาะจง บจก.ไอ ทอป ริช 18,750.00        บจก.ไอ ทอป ริช ราคาต่ําสุด พ.64/64 ลว.18/02/64

56 จาง 9,822.90        9,822.90        แบบเจาะจง บจก.เด็นทาเนียร สํานักงานใหญ 9,822.90          บจก.เด็นทาเนียร สํานักงานใหญ ราคาต่ําสุด พ.65/64 ลว.19/02/64

57 จาง 73,648.10       73,648.10       แบบเจาะจง บจก.พี ซี เด็นตัล แลป 73,648.10        บจก.พี ซี เด็นตัล แลป ราคาต่ําสุด พ.66/64 ลว.22/02/64

58 จาง 28,761.60       28,761.60       แบบเจาะจง บจก.ไชยา-อารี เด็นตัล แลป 28,761.60        บจก.ไชยา-อารี เด็นตัล แลป ราคาต่ําสุด พ.67/64 ลว.22/02/64

59 วัสดุทันตกรรม 13,662.00       13,662.00       แบบเจาะจง ดารฟ (ประเทศไทย) 13,662.00        ดารฟ (ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640303001 ลว.01/03/64

60 วัสดุทันตกรรม 1,450.00        1,450.00        แบบเจาะจง ชูมิตร (1967) 1,450.00          ชูมิตร (1967) ราคาต่ําสุด I640303002 ลว.01/03/64

61 วัสดุทันตกรรม 2,904.00        2,904.00        แบบเจาะจง พรอมมิเนนท 2,904.00          พรอมมิเนนท ราคาต่ําสุด I640303003 ลว.01/03/64

62 วัสดุทันตกรรม 4,350.00        4,350.00        แบบเจาะจง ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น 4,350.00          ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด I640303004 ลว.01/03/64

63 วัสดุทันตกรรม 4,050.00        4,050.00        แบบเจาะจง ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น 4,050.00          ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด I640303005 ลว.01/03/64

64 วัสดุทันตกรรม 3,000.00        3,000.00        แบบเจาะจง ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น 3,000.00          ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น ราคาต่ําสุด I640303006 ลว.01/03/64

65 ยา 34,000.00       34,000.00       แบบเจาะจง อีออนเมด 34,000.00        อีออนเมด ราคาต่ําสุด I640303001 ลว.01/03/64

66 เวชภัณฑไมใชยา 16,650.00       16,650.00       แบบเจาะจง อีออนเมด 16,650.00        อีออนเมด ราคาต่ําสุด I640303002 ลว.01/03/64

67 เวชภัณฑไมใชยา 31,200.13       31,200.13       แบบเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 31,200.13        ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640303003 ลว.01/03/64

68 เวชภัณฑไมใชยา 15,999.92       15,999.92       แบบเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 15,999.92        ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640303004 ลว.01/03/64

69 วัสดุ 455.00           455.00           แบบเจาะจง ส.ไทยรุงเรือง 455.00            ส.ไทยรุงเรือง ราคาต่ําสุด 815/64 ลว.24/02/64

70 วัสดุ 1,740.00        1,740.00        แบบเจาะจง รานเพ่ือนคอมพิวเตอร 1,740.00          รานเพื่อนคอมพิวเตอร ราคาต่ําสุด 861/64 ลว.04/03/64

71 วัสดุ 1,390.00        1,390.00        แบบเจาะจง รานเพ่ือนคอมพิวเตอร 1,390.00          รานเพื่อนคอมพิวเตอร ราคาต่ําสุด 862/64 ลว.04/03/64

72 วัสดุ 60.00             60.00            แบบเจาะจง บจก.ละงูคาวัสดุ 60.00              บจก.ละงูคาวัสดุ ราคาต่ําสุด 888/64 ลว.10/03/64
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73 วัสดุ 350.00           350.00           แบบเจาะจง บจก.ละงูคาวัสดุ 350.00            บจก.ละงูคาวัสดุ ราคาต่ําสุด 887/64 ลว.10/03/64

74 คาใชสอย 3,400.00        3,400.00        แบบเจาะจง หจก.ดิยางยนต สตูล 3,400.00          หจก.ดิยางยนต สตูล ราคาต่ําสุด 904/64 ลว.12/03/64

75 คาใชสอย 2,675.00        2,675.00        แบบเจาะจง บจก.ฟุกเทียนแลปแอนดคอนซัลแตนท 2,675.00          บจก.ฟุกเทียนแลปแอนดคอนซัลแตนท ราคาต่ําสุด 802/64 ลว.22/02/64

76 วัสดุ 18,440.00       18,440.00       แบบเจาะจง ราน ปรายฟา ซัพพลาย 18,440.00        ราน ปรายฟา ซัพพลาย ราคาต่ําสุด 842/64 ลว. 2/03/64

77 วัสดุ 2,003.00        2,003.00        แบบเจาะจง รานทงสุนละงูเครื่องครัว 2,003.00          รานทงสุนละงูเครื่องครัว ราคาต่ําสุด 872/64 ลว.8/03/64

78 วัสดุ 450.00           450.00           แบบเจาะจง ยูโสบคานกลการ 450.00            ยูโสบคานกลการ ราคาต่ําสุด 871/64 ลว.8/03/64

79 วัสดุ 2,300.00        2,300.00        แบบเจาะจง นัสเซอรการพิมพ 2,300.00          นัสเซอรการพิมพ ราคาต่ําสุด 851/64 ลว.3/03/64

80 วัสดุ 27,000.00       27,000.00       แบบเจาะจง รานปรายฟา ซัพพลาย 27,000.00        รานปรายฟา ซัพพลาย ราคาต่ําสุด 903/64 ลว.12/03/64

81 วัสดุ 18,690.00       18,690.00       แบบเจาะจง กันตฤทัย นานาภัณฑ 18,690.00        กันตฤทัย นานาภัณฑ ราคาต่ําสุด 897/64 ลว.11/03/64

82 วัสดุ 34,400.00       34,400.00       แบบเจาะจง รานปรายฟา ซัพพลาย 34,400.00        รานปรายฟา ซัพพลาย ราคาต่ําสุด 896/64 ลว.11/03/64

83 วัสดุ 5,090.00        5,090.00        แบบเจาะจง บจก.ยูนิตี้ ไอที ซิสเท็ม 5,090.00          บจก.ยูนิตี้ ไอที ซิสเท็ม ราคาต่ําสุด 880/64 ลว.09/03/64

84 วัสดุ 26,220.00       26,220.00       แบบเจาะจง บจก.ยูนิตี้ ไอที ซิสเท็ม 26,220.00        บจก.ยูนิตี้ ไอที ซิสเท็ม ราคาต่ําสุด 895/64 ลว.15/03/64

85 คาใชสอย 6,000.00        6,000.00        แบบเจาะจง บจก.ริคโค เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 6,000.00          บจก.ริคโค เซอรวิส แอนด ซัพพลาย ราคาต่ําสุด 881/64 ลว.9/03/64

86 คาใชสอย 8,720.00        8,720.00        แบบเจาะจง บจก.นําวิวัฒนการชาง(1992) 8,720.00          บจก.นําวิวัฒนการชาง(1992) ราคาต่ําสุด 853/64 ลว.3/03/64

87 คาใชสอย 5,000.00        5,000.00        แบบเจาะจง บจก.นําวิวัฒนการชาง(1992) 5,000.00          บจก.นําวิวัฒนการชาง(1992) ราคาต่ําสุด 783/64 ลว.16/02/64

88  ครุภัณฑการแพทย 297,000.00     297,000.00     แบบคัดเลือก บจก.เจ แอนด วาย เมดิซิสเท็ม 297,000.00      บจก.เจ แอนด วาย เมดิซิสเท็ม ราคาต่ําสุด 33/64 ลว. 5/03/64

89 ครุภันฑการแพทย 223,890.00     223,890.00     แบบเจาะจง บจก.ทันตสยาม 223,890.00      บจก.ทันตสยาม ราคาต่ําสุด 30/64 ลว. 9/02/64

90 วัสดุ 219,000.00     219,000.00     แบบเจาะจง บจก.ทันตสยาม 219,000.00      บจก.ทันตสยาม ราคาต่ําสุด 29/64 ลว.9/02/64

91 คาใชสอย 79,345.00       79,345.00       แบบเจาะจง นายกานต วิริยะศักดิ์สกุล 79,345.00        นายกานต วิริยะศักดิ์สกุล ราคาต่ําสุด 826/64 ลว.25/02/64

92 คาใชสอย 780.00           780.00           แบบเจาะจง รานชางดือ สวนไสน 780.00            รานชางดือ สวนไสน ราคาต่ําสุด 905/64 ลว.12/03/64

93 วัสดุ 3,000.00        3,000.00        แบบเจาะจง เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย 3,000.00          เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย ราคาต่ําสุด I640403001 ลว.01/03/64

94 วัสดุ 3,430.00        3,430.00        แบบเจาะจง เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย 3,430.00          เจริญสุข ฟารมา ซัพพลาย ราคาต่ําสุด I640403002 ลว.01/03/64

95 เวชภัณฑไมใชยา 22,200.00       22,200.00       แบบเจาะจง หจก.ลาภทักษิณ อินเตอรแพค 22,200.00        หจก.ลาภทักษิณ อินเตอรแพค ราคาต่ําสุด I640403055 ลว.08/03/64

96 เวชภัณฑไมใชยา 5,062.00        5,062.00        แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร 5,062.00          พีซดีรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I640403056 ลว.08/03/64
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97 วัสดุ 142.90           142.90           แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร 142.90            พีซดีรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I640403056 ลว.08/03/64

98 เวชภัณฑไมใชยา 8,025.00        8,025.00        แบบเจาะจง โอเร็กซ เทรดดิ้ง 8,025.00          โอเร็กซ เทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I640403057 ลว.08/03/64

99 ยา 56,000.00       56,000.00       แบบเจาะจง วีแอนดวี กรุงเทพฯ 56,000.00        วีแอนดวี กรุงเทพฯ ราคาต่ําสุด I640403058 ลว.08/03/64

100 ยา 12,000.00       12,000.00       แบบเจาะจง ไบโอฟารม เคมิคิลส 12,000.00        ไบโอฟารม เคมิคิลส ราคาต่ําสุด I640403059 ลว.08/03/64

101 เวชภัณฑไมใชยา 600.00           600.00           แบบเจาะจง ไบโอคอททอน 600.00            ไบโอคอททอน ราคาต่ําสุด I640403060 ลว.08/03/64

102 ยา 4,800.00        4,800.00        แบบเจาะจง สหแพทยเภสัช 4,800.00          สหแพทยเภสัช ราคาต่ําสุด I640403061 ลว.08/03/64

103 ยา 1,043.25        1,043.25        แบบเจาะจง เกรทเตอรมายบาซิน 1,043.25          เกรทเตอรมายบาซิน ราคาต่ําสุด I640403062 ลว.08/03/64

104 ยา 2,670.00        2,670.00        แบบเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 2,670.00          เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I640403063 ลว.08/03/64

105 ยา 3,000.00        3,000.00        แบบเจาะจง พรอส ฟารมา 3,000.00          พรอส ฟารมา ราคาต่ําสุด I640403064 ลว.08/03/64

106 ยา 4,500.00        4,500.00        แบบเจาะจง สหแพทยเภสัช 4,500.00          สหแพทยเภสัช ราคาต่ําสุด I640403065 ลว.08/03/64

107 ยา 1,294.70        1,294.70        แบบเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 1,294.70          ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640403066 ลว.08/03/64

108 เวชภัณฑไมใชยา 8,640.00        8,640.00        แบบเจาะจง แม็กดีซีน 8,640.00          แม็กดีซนี ราคาต่ําสุด I640403067 ลว.10/03/64

109 เวชภัณฑไมใชยา 10,700.00       10,700.00       แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 10,700.00        ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640403068 ลว.10/03/64

110 เวชภัณฑไมใชยา 9,309.00        9,309.00        แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 9,309.00          ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640403069 ลว.10/03/64

111 เวชภัณฑไมใชยา 7,648.36        7,648.36        แบบเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 7,648.36          ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640403070 ลว.10/03/64

112 ยา 6,000.00        6,000.00        แบบเจาะจง เอช.เค.เมดิซนี 6,000.00          เอช.เค.เมดิซนี ราคาต่ําสุด I640403071 ลว.10/03/64

113 ยา 8,250.00        8,250.00        แบบเจาะจง โกลบอลฟารม 8,250.00          โกลบอลฟารม ราคาต่ําสุด I640403072 ลว.10/03/64

114 ยา 48,330.00       48,330.00       แบบเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 48,330.00        เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด I640403073 ลว.10/03/64

115 ยา 69,200.00       69,200.00       แบบเจาะจง ฟารมาแลนด(1982) 69,200.00        ฟารมาแลนด(1982) ราคาต่ําสุด I640403074 ลว.10/03/64

116 ยา 44,200.00       44,200.00       แบบเจาะจง ฟารมาดิกา 44,200.00        ฟารมาดิกา ราคาต่ําสุด I640403075 ลว.10/03/64

117 ยา 13,440.00       13,440.00       แบบเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี 13,440.00        หจก.ภิญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด I640403076 ลว.10/03/64

118 ยา 17,900.00       17,900.00       แบบเจาะจง เอช.เค.เมดิซนี 17,900.00        เอช.เค.เมดิซนี ราคาต่ําสุด I640403077 ลว.10/03/64

119 เวชภัณฑไมใชยา 5,600.00        5,600.00        แบบเจาะจง หจก.ลาภทักษิณ อินเตอรแพค 5,600.00          หจก.ลาภทักษิณ อินเตอรแพค ราคาต่ําสุด I640403078 ลว.10/03/64

120 ยา 31,680.00       31,680.00       แบบเจาะจง สหแพทยเภสัช 31,680.00        สหแพทยเภสัช ราคาต่ําสุด I640403079 ลว.10/03/64
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121 เวชภัณฑไมใชยา 3,726.00        3,726.00        แบบเจาะจง สหแพทยเภสัช 3,726.00          สหแพทยเภสัช ราคาต่ําสุด I640403080 ลว.10/03/64

122 เวชภัณฑไมใชยา 2,230.00        2,230.00        แบบเจาะจง ไทยกอส 2,230.00          ไทยกอส ราคาต่ําสุด I640403081 ลว.10/03/64

123 ยา 2,800.00        2,800.00        แบบเจาะจง นิวไลฟ ฟารมา 2,800.00          นิวไลฟ ฟารมา ราคาต่ําสุด I640403082 ลว.10/03/64

124 ยา 2,400.00        2,400.00        แบบเจาะจง พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส 2,400.00          พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส ราคาต่ําสุด I640403083 ลว.10/03/64

125 เวชภัณฑไมใชยา 17,540.00       17,540.00       แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 17,540.00        ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640403084 ลว.10/03/64

126 ยา 10,159.20       10,159.20       แบบเจาะจง ทีเอ็นพี เฮลทแคร 10,159.20        ทีเอ็นพี เฮลทแคร ราคาต่ําสุด I640403085 ลว.10/03/64

127 เวชภัณฑไมใชยา 18,250.00       18,250.00       แบบเจาะจง  อีออนเมด 18,250.00        อีออนเมด ราคาต่ําสุด I640403005 ลว.8/03/64

128 ยา 24,000.00       24,000.00       แบบเจาะจง อีออนเมด 24,000.00        อีออนเมด ราคาต่ําสุด I640403006 ลว.8/03/64

129 ยา 50,299.20       50,299.50       แบบเจาะจง องคการเภสัชกรรม 50,299.20        องคการเภสัชกรรม ราคาต่ําสุด 6403001 ลว.10/03/64

130 เวชภัณฑไมใชยา 33,600.00       33,600.00       แบบเจาะจง บมจ.เทคโนเมดิคัล 33,600.00        บมจ.เทคโนเมดิคัล ราคาต่ําสุด I640103045 ลว.4/03/64

131 ยา 8,560.00        8,560.00        แบบเจาะจง อารเอ็กซ 8,560.00          อารเอ็กซ ราคาต่ําสุด I640103046 ลว.4/03/64

132 ยา 67,500.00       67,500.00       แบบเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 67,500.00        เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด I640103047 ลว.4/03/64

133 ยา 92,000.00       92,000.00       แบบเจาะจง เกรทเตอรมายบาซิน 92,000.00        เกรทเตอรมายบาซิน ราคาต่ําสุด I640103048 ลว.4/03/64

134 ยา 10,860.00       10,860.00       แบบเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 10,860.00        เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด I640103049 ลว.4/03/64

135 ยา 8,750.00        8,750.00        แบบเจาะจง พาตารแลบ(2517) 8,750.00          พาตารแลบ(2517) ราคาต่ําสุด I640103050 ลว.4/03/64

136 ยา 46,224.00       46,224.00       แบบเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 46,224.00        ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640103051ลว.4/03/64

137 เวชภัณฑไมใชยา 725.00           725.00           แบบเจาะจง หจก.ลาภทักษิณ อินเตอรแพค 725.00            หจก.ลาภทักษิณ อินเตอรแพค ราคาต่ําสุด I640103052ลว.4/03/64

138 เวชภัณฑไมใชยา 2,400.00        2,400.00        แบบเจาะจง หจก.สินสิริ เมดิเทค 2,400.00          หจก.สินสิริ เมดิเทค ราคาต่ําสุด I640103053 ลว.4/03/64

139 ยา 3,100.00        3,100.00        แบบเจาะจง เอสพีเอส เมดิคลอ 3,100.00          เอสพีเอส เมดิคลอ ราคาต่ําสุด I640103054 ลว.4/03/64

140 วัสดุ 7,190.40        7,190.40        แบบเจาะจง บจก.กอปซี คอรเปอเรชั่น จํากัด 7,190.40          บจก.กอปซี คอรเปอเรชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด 801/64 ลว.22/02/64

141 คาใชสอย 1,800.00        1,800.00        แบบเจาะจง รานไทยละงูการเบาะ 1,800.00          รานไทยละงูการเบาะ ราคาต่ําสุด 865/64 ลว.5/03/64

142 คาใชสอย 4,600.00        4,600.00        แบบเจาะจง รานเพ่ือนคอมพิวเตอร 4,600.00          รานเพื่อนคอมพิวเตอร ราคาต่ําสุด 889/64 ลว.10/03/64

143 วัสดุ 30,240.00       30,240.00       แบบเจาะจง บจก.สยามยูเนียนเคมีคอล 30,240.00        บจก.สยามยูเนียนเคมีคอล ราคาต่ําสุด 910/64 ลว.15/03/64

144 วัสดุ 650.00           650.00           แบบเจาะจง หจก.สหสงเสริม 650.00            หจก.สหสงเสริม ราคาต่ําสุด 911/64 ลว.15/03/64
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145 วัสดุ 2,100.00        2,100.00        แบบเจาะจง ราน ปรายฟา ซัพพลาย 2,100.00          ราน ปรายฟา ซัพพลาย ราคาต่ําสุด 890/64 ลว.10/03/64

146 คาใชสอย 9,000.00        9,000.00        แบบเจาะจง บจก.เนวี่ ไซเอนซ 9,000.00          บจก.เนวี่ ไซเอนซ ราคาต่ําสุด 920/64 ลว.17/03/64

147 วัสดุ 4,940.00        4,940.00        แบบเจาะจง รานรวมศิลปเฟอรนิเจอร เซ็นเตอร 4,940.00          รานรวมศิลปเฟอรนิเจอร เซ็นเตอร ราคาต่ําสุด 935/64 ลว.19/03/64

148 วัสดุ 635.00           635.00           แบบเจาะจง บจก.กรีนพลัสเฮลทแคร 635.00            บจก.กรีนพลัสเฮลทแคร ราคาต่ําสุด 915/64 ลว.16/03/64

149 คาใชสอย 41,500.00       41,500.00       แบบเจาะจง บจก.ทรานสเทค 41,500.00        บจก.ทรานสเทค ราคาต่ําสุด 843/64 ลว.2/03/64

150 คาใชสอย 260.00           260.00           แบบเจาะจง รานพัชรีซีร็อกซ แอนด เซอรวิส 260.00            รานพัชรีซีร็อกซ แอนด เซอรวิส ราคาต่ําสุด 921/64 ลว.17/03/64

151 วัสดุ 92,500.00       92,500.00       แบบเจาะจง รานเมดิทรอน 92,500.00        รานเมดิทรอน ราคาต่ําสุด พ.96/64 ลว.24/02/64

152 วัสดุ 18,725.00       18,725.00       แบบเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 18,725.00        บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด พ.98/64 ลว.23/02/64

153 วัสดุ 46,006.20       46,006.20       แบบเจาะจง บจก.ลินเด (ประเทศไทย) 46,006.20        บจก.ลินเด (ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด พ.70/64 ลว.24/02/64

154 ครุภันฑการแพทย 499,000.00     499,000.00     แบบคัดเลือก บจก.นิว อาย 499,000.00      บจก.นิว อาย ราคาต่ําสุด 55/2564 ลว.23/03/64

155 วัสดุ 2,400.00        2,400.00        แบบเจาะจง เอสดี ทันตเวช (1988) 2,400.00          เอสดี ทันตเวช (1988) ราคาต่ําสุด D640303001ลว.1/3/64

156 วัสดุ 4,820.00        4,820.00        แบบเจาะจง เคที เด็นทแอนดซัพพลาย 4,820.00          เคที เด็นทแอนดซัพพลาย ราคาต่ําสุด D640303002ลว.1/3/64

157 เวชภัณฑไมใชยา 8,132.00        8,132.00        แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 8,132.00          ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640103086 ลว.15/03/64

158 เวชภัณฑไมใชยา 6,000.00        6,000.00        แบบเจาะจง เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง 6,000.00          เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง ราคาต่ําสุด I640103087 ลว.15/03/64

159 ยา 35,800.00       35,800.00       แบบเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 35,800.00        เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด I640103088 ลว.15/03/64

160 ยา 52,000.00       52,000.00       แบบเจาะจง วีแอนดวี กรุงเทพฯ 52,000.00        วีแอนดวี กรุงเทพฯ ราคาต่ําสุด I640103089 ลว.15/03/64

161 ยา 33,555.20       33,555.20       แบบเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 33,555.20        ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I640103090 ลว.15/03/64

162 ยา 5,692.40        5,692.40        แบบเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 5,692.40          ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640103091 ลว.15/03/65

163 ยา 22,898.00       22,898.00       แบบเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 22,898.00        ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640103092 ลว.15/03/65

164 เวชภัณฑไมใชยา 4,500.00        4,500.00        แบบเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร 4,500.00          พีซดีรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I640103093 ลว.15/03/65

165 ยา 1,990.20        1,990.20        แบบเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส 1,990.20          ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส ราคาต่ําสุด I640103094 ลว.15/03/65

166 เวชภัณฑไมใชยา 3,600.00        3,600.00        แบบเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต 3,600.00          หจก.วีอาร ซัพพอรต ราคาต่ําสุด I640103095 ลว.15/03/65

167 เวชภัณฑไมใชยา 3,342.68        3,342.68        แบบเจาะจง ซิลลิค ฟารมา 3,342.68          ซิลลิค ฟารมา ราคาต่ําสุด I640103096 ลว.15/03/65

168 คาใชสอย 6,020.00        6,020.00        แบบเจาะจง อุสมานการชาง 6,020.00          อุสมานการชาง ราคาต่ําสุด 947/64 ลว. 23/03/64
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169 คาใชสอย 16,025.00       16,025.00       แบบเจาะจง บจก.มิค-เวสต เด็นตอลกรุป 16,025.00        บจก.มิค-เวสต เด็นตอลกรุป ราคาต่ําสุด 941/64 ลว.22/03/64

170 วัสดุ 14,080.00       14,080.00       แบบเจาะจง บจก.ทอปไลน โพรดักส 14,080.00        บจก.ทอปไลน โพรดักส ราคาต่ําสุด 928/64 ลว.18/03/64

171 วัสดุ 7,500.00        7,500.00        แบบเจาะจง หจก.โมเดิรนคอม ไอที 7,500.00          หจก.โมเดิรนคอม ไอที ราคาต่ําสุด 967/64 ลว.26/03/64

172 คาใชสอย 5,500.00        5,500.00        แบบเจาะจง รานเพ่ือนคอมพิวเตอร 5,500.00         รานเพ่ือนคอมพิวเตอร ราคาต่ําสุด 916/64 ลว.16/03/64

173 วัสดุ 621.00           621.00           แบบเจาะจง ชช.ไอซ 621.00           ชช.ไอซ ราคาต่ําสุด 874/64 ลว. 8/03/64

174 วัสดุ 350.00           350.00           แบบเจาะจง รานเพ่ือนคอมพิวเตอร 350.00           รานเพ่ือนคอมพิวเตอร ราคาต่ําสุด 942/64 ลว.22/03/64

175 คาใชสอย 54,220.00       54,220.00       แบบเจาะจง นายกานต วิริยะศักดิ์สกุล 54,220.00       นายกานต วิริยะศักดิ์สกุล ราคาต่ําสุด 906/64 ลว.12/03/64

176 คาใชสอย 57,480.00       57,480.00       แบบเจาะจง นายกานต วิริยะศักดิ์สกุล 57,480.00       นายกานต วิริยะศักดิ์สกุล ราคาต่ําสุด 907/64 ลว.12/03/64

177 วัสดุ 93,350.29       93,350.29       แบบเจาะจง หจก.ละงูปโตรเลียม 93,350.29       หจก.ละงูปโตรเลียม ราคาต่ําสุด 827/64 ลว.24/02/64

178 คาใชสอย 36,520.00       36,520.00       แบบเจาะจง บจก.ไฟศอล อิเนอรจี จํากัด 36,520.00       บจก.ไฟศอล อิเนอรจี จํากัด ราคาต่ําสุด 833/64 ลว.1/03/64

179 วัสดุ 43,050.00       43,050.00       แบบเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติค 43,050.00       หจก.อินโฟไดนอสติค ราคาต่ําสุด I630203001ลว. 1/03/64

180 วัสดุ 12,000.00       12,000.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 12,000.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I630203002 ลว. 1/03/64

181 วัสดุ 35,200.00       35,200.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 35,200.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I630203003 ลว. 2/03/64

182 วัสดุ 92,700.00       92,700.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 92,700.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I630203004 ลว. 2/03/64

183 วัสดุ 8,760.00        8,760.00        แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 8,760.00         หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I630203005 ลว. 3/03/64

184 วัสดุ 5,106.00        5,106.00        แบบเจาะจง หจก.เมดเอ็กซ โซลูชั่นส 5,106.00         หจก.เมดเอ็กซ โซลูชั่นส ราคาต่ําสุด I630203006 ลว. 1/03/64

185 วัสดุ 12,478.50       12,478.50       แบบเจาะจง หจก.เมดเอ็กซ โซลูชั่นส 12,478.50       หจก.เมดเอ็กซ โซลูชั่นส ราคาต่ําสุด I630203007 ลว. 2/03/64

186 วัสดุ 78,000.00       78,000.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 78,000.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I630203008 ลว. 2/03/65

187 วัสดุ 25,200.00       25,200.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 25,200.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I630203009 ลว. 4/03/64

188 วัสดุ 45,000.00       45,000.00       แบบเจาะจง บ.โกลเบิ้ล ไซเอนซ เทค 45,000.00       บ.โกลเบิ้ล ไซเอนซ เทค ราคาต่ําสุด I630203010 ลว. 4/03/64

189 วัสดุ 1,400.00        1,400.00        แบบเจาะจง หจก.คลีนิคอลไดแอดโนสติคส 1,400.00         หจก.คลีนิคอลไดแอดโนสติคส ราคาต่ําสุด I630203011 ลว. 4/03/64

190 วัสดุ 55,520.00       5,520.00        แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 55,520.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I630203012 ลว. 8/03/64

191 วัสดุ 86,000.00       86,000.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 86,000.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I630203013 ลว. 9/03/64

192 วัสดุ 25,180.00       25,180.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 25,180.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I630203014 ลว. 10/03/64



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2564

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

งานที่จัดซ้ือหรือท่ีจัดจาง
ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

193 วัสดุ 93,200.00       93,200.00       แบบเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 93,200.00       หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต่ําสุด I630203015 ลว. 15/03/64

194 วัสดุ 40,000.00       40,000.00       แบบเจาะจง บมจ.เทคโนเมดิคัล 40,000.00       บมจ.เทคโนเมดิคัล ราคาต่ําสุด I630203016 ลว. 15/03/64

195 วัสดุ 17,400.00       17,400.00       แบบเจาะจง พี เมดิคอล ซัพพลาย 17,400.00       พี เมดิคอล ซัพพลาย ราคาต่ําสุด I630203017 ลว. 15/03/64

196 วัสดุ 65,340.00       65,340.00       แบบเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 65,340.00       ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ราคาต่ําสุด I630203018 ลว. 15/03/64

197 วัสดุ 6,630.00        6,630.00        แบบเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 6,630.00         ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ราคาต่ําสุด I630203019 ลว. 16/03/64

198 วัสดุ 99,840.00       99,840.00       แบบเจาะจง บจก.พีเอส เมดิคอล ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 99,840.00       บจก.พีเอส เมดิคอล ซัพพลาย แอนด เซอรวิส ราคาต่ําสุด I630203020 ลว. 16/03/64


