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โรงพยาบาลละงู 



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

1 ค่าใช้สอย 7,725.40           7,725.40           เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 7,725.40           บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ราคาต  าสุด ลว.31 สิงหาคม 2564

2 ค่าใช้สอย 1,979.50           1,979.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด 1,979.50           บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ราคาต  าสุด ลว.31 สิงหาคม 2564

3 ค่าใช้สอย 5,778.00           5,778.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด 5,778.00           บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ราคาต  าสุด ลว.31 สิงหาคม 2564

4 ค่าใช้สอย 52,566.96          52,566.96         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด 52,566.96         บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด ราคาต  าสุด ลว.31 สิงหาคม 2564

5 วัสดุ 18,000.00          18,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท คอร์โดมา อินเตอร์เนชั ลแนล จ ากัด 18,000.00         บริษัท คอร์โดมา อินเตอร์เนชั ลแนล จ ากัด ราคาต  าสุด ลว.31 สิงหาคม 2564

6 วัสดุ 87,170.00          87,170.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 87,170.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต  าสุด ลว.31 สิงหาคม 2564

7 ครุภัณฑ์ 11,600.00          11,600.00         เฉพาะเจาะจง บจก.นายน์คอม (ส านักงานใหญ่) 11,600.00         บจก.นายน์คอม (ส านักงานใหญ่) ราคาต  าสุด ลว. 26 สิงหาคม 2564

8 ครุภัณฑ์ 10,580.00          10,580.00         เฉพาะเจาะจง บจก.นายน์คอม (ส านักงานใหญ่) 10,580.00         บจก.นายน์คอม (ส านักงานใหญ่) ราคาต  าสุด ลว. 26 สิงหาคม 2564

9 วัสดุ 46,173.80          46,173.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ 46,173.80         บริษัท ลินเด้ ราคาต  าสุด 1343/64 ลว..26 สิงหาคม 2564

10 ครุภัณฑ์ 56,710.00          56,710.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท หาดใหญ่คอนเทนเนอร์ จ ากัด 56,710.00         บริษัท หาดใหญ่คอนเทนเนอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 130/64 ลว.26 สิงหาคม 2564 

11 วัสดุ 34,820.00          34,820.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพูลสวัสด์ิพาณิชย์ 34,820.00         ร้านพูลสวัสด์ิพาณิชย์ ราคาต  าสุด 1392/64 26 สิงหาคม 2564 

12 วัสดุ 26,220.00          26,220.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทยูนิต้ี 26,220.00         บริษัทยูนิต้ี ราคาต  าสุด 1390/64 ลว.26 สิงหาคม 2564 

13 วัสดุ 22,950.00          22,950.00         เฉพาะเจาะจง พูนสวัสด์ิพาณิชย์ 22,950.00         พูนสวัสด์ิพาณิชย์ ราคาต  าสุด 1391/64 ลว.25 สิงหาคม 2564 

14 วัสดุ 90,000.00          90,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จ ากัด 90,000.00         บริษัท ทราฟฟิค ซัพพลาย จ ากัด ราคาต  าสุด 1371/64 ลว.25 สิงหาคม 2564 

15 วัสดุ 7,300.00           7,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านจุฬาการไฟฟ้า 7,300.00           ร้านจุฬาการไฟฟ้า ราคาต  าสุด 1376/64 ลว.25 สิงหาคม 2564 

16 ค่าใช้สอย 3,640.00           3,640.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัด 3,640.00           บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัด ราคาต  าสุด 1299/64 ลว.25 สิงหาคม 2564 

17 วัสดุ 29,040.00          29,040.00         เฉพาะเจาะจง พูนสวัสด์ิพาณิชย์ 29,040.00         พูนสวัสด์ิพาณิชย์ ราคาต  าสุด 1356/64 ลว.25 สิงหาคม 2564 

18 วัสดุ 30,900.00          30,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทเจ เอส พรีมา จ ากัด 30,900.00         บริษัทเจ เอส พรีมา จ ากัด ราคาต  าสุด 1357/64 ลว.25 สิงหาคม 2564 

19 ค่าใช้สอย 43,800.00          43,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัด 43,800.00         บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จี จ ากัด ราคาต  าสุด 1298/64 ลว.25 สิงหาคม 2564 

20 เวชภัณฑ์ 5,760.00           5,760.00           เฉพาะเจาะจง ไซเอนซ์ เมด 5,760.00           ไซเอนซ์ เมด ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1 - 31 สิงหาคม 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ีจัดซ้ือ
หรือท่ีจัดจ้าง

ล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ
จัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1 - 31 สิงหาคม 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ีจัดซ้ือ
หรือท่ีจัดจ้าง

ล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ
จัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

21 เวชภัณฑ์ 8,560.00           8,560.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 8,560.00           ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

22 เวชภัณฑ์ 26,535.00          26,535.00         เฉพาะเจาะจง ไทยก๊อส 26,535.00         ไทยก๊อส ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

23 เวชภัณฑ์ 19,500.00          19,500.00         เฉพาะเจาะจง ไทยเพียวดีไวซ์ 19,500.00         ไทยเพียวดีไวซ์ ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

24 เวชภัณฑ์ 942,000.00        942,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริ เมดเทค 942,000.00        หจก.สินสิริ เมดเทค ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

25 เวชภัณฑ์ 22,470.00          22,470.00         เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 22,470.00         ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

26 ยา 10,800.00          10,800.00         เฉพาะเจาะจง คอสม่า เทรดด้ิง 10,800.00         คอสม่า เทรดด้ิง ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

27 ยา 30,000.00          30,000.00         เฉพาะเจาะจง บีเจเอช เมดิคอล 30,000.00         บีเจเอช เมดิคอล ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

28 ยา 53,928.00          53,928.00         เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 53,928.00         ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

29 ยา 10,800.00          10,800.00         เฉพาะเจาะจง คอสม่า เทรดด้ิง 10,800.00         คอสม่า เทรดด้ิง ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

30 ยา 13,952.80          13,952.80         เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช 13,952.80         สหแพทย์เภสัช ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

31 ยา 9,500.00           9,500.00           เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์ 9,500.00           อาร์เอ็กซ์ ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

32 ยา 52,000.00          52,000.00         เฉพาะเจาะจง วีแอนด์วี กรุงเทพฯ 52,000.00         วีแอนด์วี กรุงเทพฯ ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

33 ยา 5,885.00           5,885.00           เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ 5,885.00           เมดไลน์ ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

34 ยา 10,111.50          10,111.50         เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล 10,111.50         สยามฟาร์มาซูติคอล ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

35 ยา 96,000.00          96,000.00         เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 96,000.00         ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

36 ยา 59,920.00          59,920.00         เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 59,920.00         ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

37 ยา 44,137.50          44,137.50         เฉพาะเจาะจง ยูนีซัน 44,137.50         ยูนีซัน ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

38 ยา 6,936.00           6,936.00           เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ (1982) 6,936.00           ฟาร์มาแลนด์ (1982) ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

39 ยา 18,250.00          18,250.00         เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 18,250.00         เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 

40 ยา 30,000.00          30,000.00         เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 30,000.00         เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ราคาต  าสุด ลว.25 สิงหาคม 2564 



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1 - 31 สิงหาคม 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ีจัดซ้ือ
หรือท่ีจัดจ้าง

ล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ
จัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

41 วัสดุ 14,535.95          14,535.95         เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 14,535.95         ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต  าสุด ลว.20 สิงหาคม 2564 

42 วัสดุ 17,500.00          17,500.00         เฉพาะเจาะจง สยามเดนท์ 17,500.00         สยามเดนท์ ราคาต  าสุด ลว.20 สิงหาคม 2564 

43 วัสดุ 3,750.00           3,750.00           เฉพาะเจาะจง ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น 3,750.00           ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น ราคาต  าสุด ลว.20 สิงหาคม 2564 

44 วัสดุ 4,564.62           4,564.62           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 4,564.62           ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต  าสุด ลว.20 สิงหาคม 2564 

45 วัสดุ 3,325.00           3,325.00           เฉพาะเจาะจง ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น 3,325.00           ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น ราคาต  าสุด ลว.20 สิงหาคม 2564 

46 วัสดุ 2,600.00           2,600.00           เฉพาะเจาะจง ออสเทมส์ (ไทยแลนด์) 2,600.00           ออสเทมส์ (ไทยแลนด์) ราคาต  าสุด ลว.20 สิงหาคม 2564 

47 วัสดุ 1,712.00           1,712.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 1,712.00           ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต  าสุด ลว.20 สิงหาคม 2564 

48 วัสดุ 4,545.00           4,545.00           เฉพาะเจาะจง ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น 4,545.00           ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น ราคาต  าสุด ลว.20 สิงหาคม 2564 

49 เวชภัณฑ์ 5,300.00           5,300.00           เฉพาะเจาะจง ไทยก๊อส 5,300.00           ไทยก๊อส ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

50 เวชภัณฑ์ 6,040.00           6,040.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 6,040.00           หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

51 เวชภัณฑ์ 12,420.00          12,420.00         เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 12,420.00         พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

52 เวชภัณฑ์ 9,309.00           9,309.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 9,309.00           ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

53 ยา 15,600.00          15,600.00         เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค 15,600.00         ไบโอจีนีเทค ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

54 ยา 7,290.00           7,290.00           เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟาร์มาซุติคล 7,290.00           แอตแลนติค ฟาร์มาซุติคล ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

55 ยา 9,495.00           9,495.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 9,495.00           หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

56 ยา 10,520.00          10,520.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แอลบีเอสแลบบอราทอรี 10,520.00         หจก.แอลบีเอสแลบบอราทอรี ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

57 ยา 6,400.00           6,400.00           เฉพาะเจาะจง ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี 6,400.00           ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

58 ยา 21,650.00          21,650.00         เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 21,650.00         เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

59 ยา 9,700.00           9,700.00           เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล 9,700.00           เอสพีเอส เมดิคอล ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

60 ยา 7,690.00           7,690.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอลบีเอสแลบบอราทอรี 7,690.00           หจก.แอลบีเอสแลบบอราทอรี ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1 - 31 สิงหาคม 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ีจัดซ้ือ
หรือท่ีจัดจ้าง

ล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ
จัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

61 ยา 46,224.00          46,224.00         เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 46,224.00         ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

62 ยา 18,730.00          18,730.00         เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 18,730.00         ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

63 เวชภัณฑ์ 6,400.00           6,400.00           เฉพาะเจาะจง เทคโนเมดิคอล จ ากัด (มหาชน) 6,400.00           เทคโนเมดิคอล จ ากัด (มหาชน) ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

64 ยา 5,350.00           5,350.00           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ 5,350.00           ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

65 ยา 15,087.00          15,087.00         เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 15,087.00         ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

66 เวชภัณฑ์ 11,954.00          11,954.00         เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 11,954.00         ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

67 ยา 12,091.00          12,091.00         เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 12,091.00         ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

68 ยา 28,730.00          28,730.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 28,730.00         องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

69 ยา 642.00              642.00             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 642.00              องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

70 ยา 88,457.00          88,457.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 88,457.00         องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด ลว.17 สิงหาคม 2564

71 จ้าง 6,259.50           6,259.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 6,259.50           บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด ราคาต  าสุด 17 สิงหาคม 2564

72 จ้าง 20,972.00          20,972.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด 20,972.00         บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ราคาต  าสุด 17 สิงหาคม 2564

73 จ้าง 68,341.97          68,341.97         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด 68,341.97         บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด ราคาต  าสุด 17 สิงหาคม 2564

74 วัสดุ 4,000.00           4,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลธ์ วิน เทรดดิง จ ากัด 4,000.00           บริษัท เวลธ์ วิน เทรดดิง จ ากัด ราคาต  าสุด 17 สิงหาคม 2564

75 วัสดุ 4,000.00           4,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลธ์ วิน เทรดดิง จ ากัด 4,000.00           บริษัท เวลธ์ วิน เทรดดิง จ ากัด ราคาต  าสุด 17 สิงหาคม 2564

76 วัสดุ 7,000.00           7,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลธ์ วิน เทรดดิง จ ากัด 7,000.00           บริษัท เวลธ์ วิน เทรดดิง จ ากัด ราคาต  าสุด 17 สิงหาคม 2564

77 วัสดุ 2,750.00           2,750.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ 2,750.00           หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ ราคาต  าสุด 17 สิงหาคม 2564

78 วัสดุ 1,100.00           1,100.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ 1,100.00           หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ ราคาต  าสุด 17 สิงหาคม 2564

79 ครุภัณฑ์ 24,100.00          24,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลธ์ วิน เทรดดิง จ ากัด 24,100.00         บริษัท เวลธ์ วิน เทรดดิง จ ากัด ราคาต  าสุด 17 สิงหาคม 2564

80 ครุภัณฑ์ 10,500.00          10,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลธ์ วิน เทรดดิง จ ากัด 10,500.00         บริษัท เวลธ์ วิน เทรดดิง จ ากัด ราคาต  าสุด 17 สิงหาคม 2564



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1 - 31 สิงหาคม 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ีจัดซ้ือ
หรือท่ีจัดจ้าง

ล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ
จัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

81 จ้าง 2,700.00           2,700.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ ากัด 2,700.00           บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ ากัด ราคาต  าสุด 17 สิงหาคม 2564

82 ค่าใช้สอย 7,500.00           7,500.00           เฉพาะเจาะจง เอกศิลป์การเบาะ 7,500.00           เอกศิลป์การเบาะ ราคาต  าสุด 1328/64 16 ก.ค. 64

83 วัสดุ 21,000.00          21,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย จ ากัด 21,000.00         บริษัท พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย จ ากัด ราคาต  าสุด 1336/64 20 ก.ค. 64

84 วัสดุ 46,292.00          46,292.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ละงูค้าวัสดุด จ ากัด 46,292.00         บริษัท ละงูค้าวัสดุด จ ากัด ราคาต  าสุด 1340/64 22 ก.ค. 64

85 วัสดุ 11,342.00          11,342.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 11,342.00         บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 1355/64 27 ก.ค.64

86 วัสดุ 1,000.00           1,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านจ้ินค้าถัง 1,000.00           ร้านจ้ินค้าถัง ราคาต  าสุด 1358/64 29 ก.ค. 64

87 ค่าใช้สอย 40,500.00          40,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมนึกกระจก 40,500.00         ร้านสมนึกกระจก ราคาต  าสุด 1331/64 19 ก.ค. 64

88 ค่าใช้สอย 4,800.00           4,800.00           เฉพาะเจาะจง เพื อนรถเชอร์วิส 4,800.00           เพื อนรถเชอร์วิส ราคาต  าสุด 1354/64 27 ก.ค. 64

89 วัสดุ 3,700.00           3,700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอชิโฟโต้ 3,700.00           ร้านอชิโฟโต้ ราคาต  าสุด 1359/64 29 ก.ค. 64

90 วัสดุ 4,328.15           4,328.15           เฉพาะเจาะจง ยูโสบคานกลการ 4,328.15           ยูโสบคานกลการ ราคาต  าสุด 1323/64  15 ก.ค. 64

91 วัสดุ 36,730.00          36,730.00         เฉพาะเจาะจง กันต์ฤทัย นานาภัณฑ์ 36,730.00         กันต์ฤทัย นานาภัณฑ์ ราคาต  าสุด 1347/64 23 ก.ค. 64

92 วัสดุ 450.00              450.00             เฉพาะเจาะจง ยูโสบคานกลการ 450.00              ยูโสบคานกลการ ราคาต  าสุด 1370/64 2 ส.ค. 64

93 วัสดุ 4,800.00           4,800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านงาม 4,800.00           ร้านงาม ราคาต  าสุด 1342/64 22 ก.ค. 64

94 วัสดุ 32,356.80          32,356.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด 32,356.80         บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จ ากัด ราคาต  าสุด 1346/64 23 ก.ค. 64

95 ค่าใช้สอย 4,500.00           4,500.00           เฉพาะเจาะจง เอกศิลป์การเบาะ 4,500.00           เอกศิลป์การเบาะ ราคาต  าสุด 1322/64 15 ก.ค. 64

96 วัสดุ 16,020.00          16,020.00         เฉพาะเจาะจง กันต์ฤทัย นานาภัณฑ์ 16,020.00         กันต์ฤทัย นานาภัณฑ์ ราคาต  าสุด 1348/64 23 ก.ค. 64

97 วัสดุ 27,340.00          27,340.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 27,340.00         บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ราคาต  าสุด 1344/64 23 ก.ค. 64

98 ค่าใช้สอย 16,333.00          16,333.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วอเทค จ ากัด 16,333.00         บริษัท วอเทค จ ากัด ราคาต  าสุด 1163/64 31 พ.ค. 64

99 ค่าใช้สอย 500.00              500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสมนึกกระจก 500.00              ร้านสมนึกกระจก ราคาต  าสุด 1353/64 27 ก.ค.64

100 ครุภัณฑ์ 1,299,000.00      1,299,000.00     คัดเลือก บจก.จี ดี โฟร์ 1,299,000.00     บจก.จี ดี โฟร์ ราคาต  าสุด 92/2564 ลว 31 พ.ค. 64



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1 - 31 สิงหาคม 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ีจัดซ้ือ
หรือท่ีจัดจ้าง

ล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ
จัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

101 ครุภัณฑ์ 548,000.00        548,000.00        คัดเลือก บจก.ไนน์ต้ีไฟว์ อินโนเวชั น 548,000.00        บจก.ไนน์ต้ีไฟว์ อินโนเวชั น ราคาต  าสุด 86/2564 ลว 31 พ.ค. 64

102 ครุภัณฑ์ 648,000.00        648,000.00        คัดเลือก บจก.ซัน เมดิคอล โปรแอคทีฟแคร์ 648,000.00        บจก.ซัน เมดิคอล โปรแอคทีฟแคร์ ราคาต  าสุด 91/2564 ลว. 31 พ.ค. 64

103 วัสดุ 3,200.00           3,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพูนสวัสด์ิพาณิชย์ 3,200.00           ร้านพูนสวัสด์ิพาณิชย์ ราคาต  าสุด 1332/64 ลว. 19 ก.ค. 64

104 วัสดุ 1,475.00           1,475.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ประสพศรี ชีววุฒิพงศ์ 1,475.00           น.ส.ประสพศรี ชีววุฒิพงศ์ ราคาต  าสุด 1329/64 ลว. 16 ก.ค. 64

105 วัสดุ 1,750.00           1,750.00           เฉพาะเจาะจง โรงกลึงศ. การช่าง 1,750.00           โรงกลึงศ. การช่าง ราคาต  าสุด 1375/64 ลว 3 ส.ค. 64

106 วัสดุ 720.00              720.00             เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีแก๊ส 720.00              ร้านโชคดีแก๊ส ราคาต  าสุด 1407/64 ลว 11 ส.ค. 64

107 วัสดุ 1,250.00           1,250.00           เฉพาะเจาะจง กิจวดี เจ้ยจู 1,250.00           กิจวดี เจ้ยจู ราคาต  าสุด 1406/64 ลว 11 ส.ค. 64

108 ค่าใช้สอย 100.00              100.00             เฉพาะเจาะจง ร้านช่างดือควนไสน 100.00              ร้านช่างดือควนไสน ราคาต  าสุด 1405/64 ลว 11 ส.ค. 64

109 วัสดุ 4,300.00           4,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ 4,300.00           ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด 1404/64 ลว 11 ส.ค. 64

110 ค่าใช้สอย 1,440.00           1,440.00           เฉพาะเจาะจง เพื อนรถเชอร์วิส 1,440.00           เพื อนรถเชอร์วิส ราคาต  าสุด 1412/64 ลว 13 ส.ค. 64

111 เวชภัณฑ์ 4,280.00           4,280.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,280.00           ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

112  ยา 2,106.00           2,106.00           เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 2,106.00           แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

113 ยา 180.00              180.00             เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 180.00              เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

114 ยา 1,100.00           1,100.00           เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช 1,100.00           สหแพทย์เภสัช ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

115 ยา 2,354.00           2,354.00           เฉพาะเจาะจง เจ เอส วิชั น 2,354.00           เจ เอส วิชั น ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

116 ยา 2,180.00           2,180.00           เฉพาะเจาะจง จรูญเภสัช 2,180.00           จรูญเภสัช ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

117 ยา 2,880.00           2,880.00           เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช 2,880.00           สหแพทย์เภสัช ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

118 ยา 2,182.80           2,182.80           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 2,182.80           ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

119 ยา 4,269.30           4,269.30           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 4,269.30           ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

120 เวชภัณฑ์ 3,210.00           3,210.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 3,210.00           ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1 - 31 สิงหาคม 2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ีจัดซ้ือ
หรือท่ีจัดจ้าง

ล าดับท่ี วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ
จัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

121 ยา 2,000.00           2,000.00           เฉพาะเจาะจง ยูโทเป้ยน 2,000.00           ยูโทเป้ยน ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

122 ยา 3,081.60           3,081.60           เฉพาะเจาะจง บีเอ็ลเอช เทร็ดด้ิง 3,081.60           บีเอ็ลเอช เทร็ดด้ิง ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

123 ยา 2,750.00           2,750.00           เฉพาะเจาะจง คอนติเนนเติล-ฟาร์ม 2,750.00           คอนติเนนเติล-ฟาร์ม ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

124 ยา 2,700.00           2,700.00           เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม 2,700.00           โปลิฟาร์ม ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

125 ยา 2,708.16           2,708.16           เฉพาะเจาะจง แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั น 2,708.16           แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั น ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

126 ยา 3,342.00           3,342.00           เฉพาะเจาะจง เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 3,342.00           เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

127 ยา 690.00              690.00             เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 690.00              เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

128 ยา 4,108.80           4,108.80           เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ 4,108.80           โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

129 ยา 650.00              650.00             เฉพาะเจาะจง ยูโทเป้ยน 650.00              ยูโทเป้ยน ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

130 วัสดุ 8,500.01           8,500.01           เฉพาะเจาะจง แคพซูลโปรดักศ์ 8,500.01           แคพซูลโปรดักศ์ ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

131 วัสดุ 2,250.00           2,250.00           เฉพาะเจาะจง เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย 2,250.00           เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

132 ยา 12,305.00          12,305.00         เฉพาะเจาะจง เฟรซีเนียส์ เมดิคอล แคร์ 12,305.00         เฟรซีเนียส์ เมดิคอล แคร์ ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

133 เวชภัณฑ์ 12,700.00          12,700.00         เฉพาะเจาะจง อิออนเมด 12,700.00         อิออนเมด ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

134 ยา 25,600.00          25,600.00         เฉพาะเจาะจง อิออนเมด 25,600.00         อิออนเมด ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

135 ยา 15,000.00          15,000.00         เฉพาะเจาะจง อิออนเมด 15,000.00         อิออนเมด ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

136 เวชภัณฑ์ 13,700.00          13,700.00         เฉพาะเจาะจง อิออนเมด 13,700.00         อิออนเมด ราคาต  าสุด 2 สิงหาคม 2564

137 ค่าใช้สอย 61,360.00          61,360.00         เฉพาะเจาะจง นส.อารียา ยอดขยัน 61,360.00         นส.อารียา ยอดขยัน ราคาต  าสุด 1360/64 29 ก.ค. 64

138 ค่าใช้สอย 68,140.00          68,140.00         เฉพาะเจาะจง นส.อารียา ยอดขยัน 68,140.00         นส.อารียา ยอดขยัน ราคาต  าสุด 1361/64 29 ก.ค. 64

139 ครุภัณฑ์ 171,200.00        171,200.00        เฉพาะเจาะจง บจก.หาดใหญ่ คอนเทนเนอร์ 171,200.00        บจก.หาดใหญ่ คอนเทนเนอร์ ราคาต  าสุด 18/2564 ลว 5 ส.ค. 64


