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รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ
1 ค่าใช้สอย 5,000.00 5,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวมารีน่า เรืองสว่าง 5,000.00             นางสาวมารีน่า เรืองสว่าง ราคาต ่าสุด 5 ม.ค 65
2 วัสดุ 15,375.00 15,375.00         เฉพาะเจาะจง บจก.รัตนาแอ็บเพเร็ล แคร์ 15,375.00            บจก.รัตนาแอ็บเพเร็ล แคร์ ราคาต ่าสุด 216/65 ลว. 26พ.ย. 64
3 ค่าใช้สอย 16,335.00 16,335.00         เฉพาะเจาะจง บจก.วอเทค 16,335.00            บจก.วอเทค ราคาต ่าสุด 220/65 ลว. 29พ.ย. 64
4 ครุภัณฑ์ 96,000.00 96,000.00         เฉพาะเจาะจง นายชัยวุฒิ เรณุมาศ 96,000.00            นายชัยวุฒิ เรณุมาศ ราคาต ่าสุด 24/65 ลว.2 ธ.ค. 64

5 วัสดุ 1,255.00 1,255.00           เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานคลังเกษตร 1,255.00             ร้านยูโสบคานคลังเกษตร ราคาต ่าสุด 309/65 ลว.22 ธ.ค. 64

6 วัสดุ 4,143.00 4,143.00           เฉพาะเจาะจง มีตังตรายาง 4,143.00             มีตังตรายาง ราคาต ่าสุด 305/65 ลว.21 ธ.ค. 64
7 วัสดุ 3,160.00 3,160.00           เฉพาะเจาะจง ดิเรก ปานรงค์ 3,160.00             ดิเรก ปานรงค์ ราคาต ่าสุด 292/65 ลว. 17 ธ.ค. 64
8 วัสดุ 1,390.00 1,390.00           เฉพาะเจาะจง เอ.พี.ละงูอะไหล่ยนต์ 1,390.00             เอ.พี.ละงูอะไหล่ยนต์ ราคาต ่าสุด 341/65 ลว.4 ม.ค. 65
9 ค่าใช้สอย 58,895.00 58,895.00         เฉพาะเจาะจง นส.นัญธิยา หนูวงศ์ 58,895.00            นส.นัญธิยา หนูวงศ์ ราคาต ่าสุด 282/65 ลว.15 ธ.ค.64
10 ค่าใช้สอย 40,050.00 40,050.00         เฉพาะเจาะจง นส.นัญธิยา หนูวงศ์ 40,050.00            นส.นัญธิยา หนูวงศ์ ราคาต ่าสุด 283/65 ลว.15 ธ.ค.64
11 วัสดุ 360.00 360.00             เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานคลังเกษตร 360.00                ร้านยูโสบคานคลังเกษตร ราคาต ่าสุด 325/65 ลว.28 ธ.ค.64
12 วัสดุ 51,500.00 51,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไหมฟ้า มาร์เก็ตต้ิง 51,500.00            ร้านไหมฟ้า มาร์เก็ตต้ิง ราคาต ่าสุด 317/65 ลว.24 ธ.ค.64

13 วัสดุ 16,080.00 16,080.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไหมฟ้า มาร์เก็ตต้ิง 16,080.00            ร้านไหมฟ้า มาร์เก็ตต้ิง ราคาต ่าสุด 286/65 ลว.16 ธ.ค.64

14 วัสดุ 2,235.23 2,235.23           เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานกลการ 2,235.23             ร้านยูโสบคานกลการ ราคาต ่าสุด 306/65 ลว.21 ธ.ค. 64

15 จ้างเหมา 20,700 20,700.00         เฉพาะเจาะจง นางประไพ ยังนิ ง 20,700.00            นางประไพ ยังนิ ง ราคาต ่าสุด 69/2565 ลว.15 ธ.ค 64

16 จ้างเหมา 63,150 63,150.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์ ใสกระจ่าง 63,150.00            นางสาวทัศนีย์ ใสกระจ่าง ราคาต ่าสุด 70/2565 ลว.20 ธ.ค. 64

17 จ้างเหมา 2,100 2,100.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวรอหานี ง๊ะสมัน 2,100.00             นางสาวรอหานี ง๊ะสมัน ราคาต ่าสุด 59/2565 ลว.30 พ.ย 64

18 จ้างเหมา 78,600 78,600.00         เฉพาะเจาะจง นายดนตอเหลบ หมาดเหยด 78,600.00            นายดนตอเหลบ หมาดเหยด ราคาต ่าสุด 66/2565 ลว.29 ต.ค 64

19 จ้างเหมา 12,600 12,600.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล จอมประโคน 12,600.00            นางสาวนฤมล จอมประโคน ราคาต ่าสุด 72/25655 ลว.15 ธ.ค. 64

20 วัสดุ  2,910.40 2,910.40           เฉพาะเจาะจง ยูโสบคานกลการ 2,910.40             ยูโสบคานกลการ ราคาต ่าสุด 36/2565 ลว.13 ธ.ค.64
21 จ้างเหมา 10,914.00 10,914.00         เฉพาะเจาะจง บจก.พี ซี เด็นตัล แลป 10,914.00            บจก.พี ซี เด็นตัล แลป ราคาต ่าสุด 53/2565 ลว. 28 ธ.ค. 64

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-31 มกราคม 2565

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
งานท่ี

จัดซ้ือหรือ
ท่ีจัดจ้าง

ล าดับ
ท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-31 มกราคม 2565

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
งานท่ี

จัดซ้ือหรือ
ท่ีจัดจ้าง

ล าดับ
ท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

22 วัสดุ 8,940.00 8,940.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ยูนิต้ี ไอที ซิลเต็ม 8,940.00             บจก.ยูนิต้ี ไอที ซิลเต็ม ราคาต ่าสุด 291/65 ลว.17 ธ.ค. 64
23 วัสดุ 3700 3,700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 3,700.00             ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 340/65 ลว.4 ม.ค. 65
24 วัสดุ 28940 28,940.00         เฉพาะเจาะจง กันตฤทัย นานภัณฑ์ 28,940.00            กันตฤทัย นานภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 316/65 ลว.24 ธ.ค.64
25 วัสดุ 567 567.00             เฉพาะเจาะจง ชช.ไอซ์ 567.00                ชช.ไอซ์ ราคาต ่าสุด 246/65 ลว.3 ธ.ค.64
26 เวชภัณฑ์ฯ 30,750.00         30,750.00         เฉพาะเจาะจง อีออนเมด 30,750.00            อีออนเมด ราคาต ่าสุด I650501001 ลว.4 ม.ค.65
27 ยา 19,400.00 19,400.00         เฉพาะเจาะจง อีออนเมด 19,400.00            อีออนเมด ราคาต ่าสุด I650501002  ลว.4 ม.ค.65
28 จ้างเหมา 61,500 61,500.00         เฉพาะเจาะจง นายดนตอเหลบ หมาดเหยด 61,500.00            นายดนตอเหลบ หมาดเหยด ราคาต ่าสุด 49/65 7 ต.ค 64

29 จ้างเหมา 79,900 79,900.00         เฉพาะเจาะจง นายดนตอเหลบ หมาดเหยด 79,900.00            นายดนตอเหลบ หมาดเหยด ราคาต ่าสุด 67/65 15 พ.ย 64

30 เวชภัณฑ์ฯ 3,420.00          3,420.00           เฉพาะเจาะจง ไซเอนซ์ เมด 3,420.00             ไซเอนซ์ เมด ราคาต ่าสุด I650101001 ลว 4 ม.ค. 65
31 เวชภัณฑ์ฯ 3,425.00          3,425.00           เฉพาะเจาะจง ไทยก๊อส 3,425.00             ไทยก๊อส ราคาต ่าสุด I650101002 ลว 4 ม.ค. 65
32 เวชภัณฑ์ฯ 2,675.00          2,675.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 2,675.00             ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650101003 ลว 4 ม.ค. 65
33 เวชภัณฑ์ฯ 535.00             535.00             เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 535.00                ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650101004 ลว 4 ม.ค. 65
34 ยา 1,600.00          1,600.00           เฉพาะเจาะจง ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1,600.00             ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ราคาต ่าสุด I650101005 ลว 4 ม.ค. 65
35 ยา 2,700.00          2,700.00           เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด (มหาชน) 2,700.00             ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด (มหาชน) ราคาต ่าสุด I650101006 ลว 4 ม.ค. 65
36 ยา 1,900.00          1,900.00           เฉพาะเจาะจง แมคโครฟาร์แลบ 1,900.00             แมคโครฟาร์แลบ ราคาต ่าสุด I650101007 ลว 4 ม.ค. 65
37 เวชภัณฑ์ฯ 14,830.00         14,830.00         เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 14,830.00            พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด I650101008 ลว 4 ม.ค. 65
38 เวชภัณฑ์ฯ 11,954.04         11,954.04         เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 11,954.04            ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650101009 ลว 4 ม.ค. 65
39 เวชภัณฑ์ฯ 8,560.00          8,560.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 8,560.00             ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650101010 ลว 4 ม.ค. 65
40 เวชภัณฑ์ฯ 12,572.50         12,572.50         เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 12,572.50            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650101011 ลว 4 ม.ค. 65
41 เวชภัณฑ์ฯ 19,260.00         19,260.00         เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 19,260.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650101012 ลว 4 ม.ค. 65
42 ยา 19,000.00         19,000.00         เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 19,000.00            สภากาชาดไทย ราคาต ่าสุด I650101013 ลว 4 ม.ค. 65



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-31 มกราคม 2565

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
งานท่ี

จัดซ้ือหรือ
ท่ีจัดจ้าง

ล าดับ
ท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

43 ยา 7,695.00          7,695.00           เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค 7,695.00             ไบโอจีนีเทค ราคาต ่าสุด I650101014 ลว 4 ม.ค. 65
44 ยา 10,700.00         10,700.00         เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ 10,700.00            เมดไลน์ ราคาต ่าสุด I650101015 ลว 4 ม.ค. 65
45 ยา 6,420.00          6,420.00           เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 6,420.00             เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต ่าสุด I650101016 ลว 4 ม.ค. 65
46 ยา 9,000.00          9,000.00           เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา 9,000.00             พรอส ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650101017 ลว 4 ม.ค. 65
47 ยา 14,610.00         14,610.00         เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ 14,610.00            ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ ราคาต ่าสุด I650101018 ลว 4 ม.ค. 65
48 ยา 7,400.00          7,400.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แอลบีเอส แลบบอเรตอรี 7,400.00             หจก.แอลบีเอส แลบบอเรตอรี ราคาต ่าสุด I650101019 ลว 4 ม.ค. 65
49 ยา 15,087.00         15,087.00         เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 15,087.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650101020 ลว 4 ม.ค. 65
50 ยา 44,512.00         44,512.00         เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 44,512.00            ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ ราคาต ่าสุด I650101021 ลว 4 ม.ค. 65
51 ยา 17,000.00         17,000.00         เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 17,000.00            เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ราคาต ่าสุด I650101022 ลว 4 ม.ค. 65
52 ยา 8,800.00          8,800.00           เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 8,800.00             แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล ราคาต ่าสุด I650101023 ลว 4 ม.ค. 65
53 ยา 6,400.00          6,400.00           เฉพาะเจาะจง ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี 6,400.00             ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี ราคาต ่าสุด I650101024 ลว 4 ม.ค. 65
54 ยา 53,400.00         53,400.00         เฉพาะเจาะจง วีแอนด์วี กรุงเทพฯ 53,400.00            วีแอนด์วี กรุงเทพฯ ราคาต ่าสุด I650101025 ลว 4 ม.ค. 65
55 ยา 49,969.00         49,969.00         เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 49,969.00            ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650101026 ลว 4 ม.ค. 65
56 ยา 12,091.00         12,091.00         เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 12,091.00            ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650101027 ลว 4 ม.ค. 65
57 ยา 34,347.00         34,347.00         เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 34,347.00            ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650101028 ลว 4 ม.ค. 65
58 ยา 20,758.00         20,758.00         เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 20,758.00            ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650101029 ลว 4 ม.ค. 65
59 เวชภัณฑ์ฯ 19,500.00         19,500.00         เฉพาะเจาะจง ไทยเพียวดีไวซ์ 19,500.00            ไทยเพียวดีไวซ์ ราคาต ่าสุด I650101030 ลว 4 ม.ค. 65
60 เวชภัณฑ์ฯ 17,500.00         17,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริ เมดิเทค 17,500.00            หจก.สินสิริ เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650101031 ลว 4 ม.ค. 65
61 เวชภัณฑ์ฯ 9,844.00          9,844.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 9,844.00             ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650101032 ลว 4 ม.ค. 65
62 เวชภัณฑ์ฯ 9,309.00          9,309.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 9,309.00             ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650101033 ลว 4 ม.ค. 65
63 ยา 8,239.00          8,239.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 8,239.00             ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650101034 ลว 4 ม.ค. 65
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64 ยา 6,800.00          6,800.00           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 6,800.00             ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ ราคาต ่าสุด I650101035 ลว 4 ม.ค. 65
65 ยา 7,276.00          7,276.00           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 7,276.00             ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ ราคาต ่าสุด I650101036 ลว 4 ม.ค. 65
66 ยา 7,222.50          7,222.50           เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์ 7,222.50             อาร์เอ็กซ์ ราคาต ่าสุด I650101037ลว 4 ม.ค. 65
67 เวชภัณฑ์ฯ 4,964.80          4,964.80           เฉพาะเจาะจง ฟารินลี  ช๊อป 4,964.80             ฟารินลี  ช๊อป ราคาต ่าสุด I650101038 ลว 4 ม.ค. 65
68 เวชภัณฑ์ฯ 4,850.00          4,850.00           เฉพาะเจาะจง ไทยก๊อส 4,850.00             ไทยก๊อส ราคาต ่าสุด I650101039ลว 4 ม.ค. 65
69 เวชภัณฑ์ฯ 535.00             535.00             เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 535.00                ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650101040 ลว 4 ม.ค. 65
70 เวชภัณฑ์ฯ 3,342.68          3,342.68           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 3,342.68             ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650101041 ลว 4 ม.ค. 65
71 เวชภัณฑ์ฯ 4,387.00          4,387.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 4,387.00             ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650101042 ลว 4 ม.ค. 65
72 ยา 3,936.00          3,936.00           เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล 3,936.00             แสงไทยเมดิคอล ราคาต ่าสุด I650101043 ลว 4 ม.ค. 65
73 ยา 4,950.00          4,950.00           เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า 4,950.00             นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า ราคาต ่าสุด I650101044 ลว 4 ม.ค. 65
74 ยา 4,460.00          4,460.00           เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช 4,460.00             สหแพทย์เภสัช ราคาต ่าสุด I650101045 ลว 4 ม.ค. 65
75 ยา 3,600.00          3,600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พี.ดี.แอล 3,600.00             หจก.พี.ดี.แอล ราคาต ่าสุด I650101046 ลว 4 ม.ค. 65
76 ยา 4,066.00          4,066.00           เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล 4,066.00             สยามฟาร์มาซูติคอล ราคาต ่าสุด I650101047 ลว 4 ม.ค. 65
77 ยา 3,900.00          3,900.00           เฉพาะเจาะจง ยูนีซัน 3,900.00             ยูนีซัน ราคาต ่าสุด I650101048 ลว 4 ม.ค. 65
78 ยา 3,672.00          3,672.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 3,672.00             ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650101049ลว 4 ม.ค. 65
79 จ้างเหมา 30,650 30,650.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนุรอัยนี โตะเขียว 30,650.00            นางสาวนุรอัยนี โตะเขียว ราคาต ่าสุด 73/65 ลว15 ธ.ค 64

80 จ้างเหมา 2,050 2,050.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนุรอัยนี โตะเขียว 2,050.00             นางสาวนุรอัยนี โตะเขียว ราคาต ่าสุด 74/65 ลว15 ธ.ค 64

81 จ้างเหมา 43,750 43,750.00         เฉพาะเจาะจง นางจินดา ปานพันธ์ 43,750.00            นางจินดา ปานพันธ์ ราคาต ่าสุด 76/65 ลว 15 ธ.ค 64

82 จ้างเหมา 20,550 20,550.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอัศวิณี แดงหลัง 20,550.00            นางสาวอัศวิณี แดงหลัง ราคาต ่าสุด 75/65 ลว 15 ธ.ค 64

83 จ้างเหมา 19,200 19,200.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววันดี ประสาททอง 19,200.00            นางสาววันดี ประสาททอง ราคาต ่าสุด 68/65 ลว 15 ธ.ค 64

84 ครุภัณฑ์ 110,000.00 110,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 110,000.00          ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 21/65 ลว.17 ม.ค. 65
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85 ค่าใช้สอย 1,600.00 1,600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชามาน 1,600.00             ร้านชามาน ราคาต ่าสุด 330/65 ลว.29 ธ.ค. 64
86 วัสดุ 1,400.00 1,400.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 1,400.00             ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 353/65 ลว. 6 ม.ค. 65
87 ค่าใช้สอย 3,700.00 3,700.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โมเดิร์นคอม ไอที 3,700.00             หจก.โมเดิร์นคอม ไอที ราคาต ่าสุด 313/65 ลว. 23 ธ.ค. 64
88 ค่าใช้สอย 3,300.00 3,300.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โมเดิร์นคอม ไอที 3,300.00             หจก.โมเดิร์นคอม ไอที ราคาต ่าสุด 336/65 ลว. 29 ธ.ค. 64
89 ค่าใช้สอย 4,000.00 4,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านช่างอู๊ด 4,000.00             ร้านช่างอู๊ด ราคาต ่าสุด 342/65 ลว. 4 ม.ค. 65
90 วัสดุ 1,150.00 1,150.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอชิโฟโต้ 1,150.00             ร้านอชิโฟโต้ ราคาต ่าสุด 362/65 ลว. 10 ม.ค. 65
91 วัสดุ 1,900.00 1,900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ 1,900.00             ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 259/65 ลว. 18ธ.ค. 64
92 วัสดุ 2,600.00 2,600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านจุฬาการไฟฟ้า 2,600.00             ร้านจุฬาการไฟฟ้า ราคาต ่าสุด 310/65 ลว.22 ธ.ค.64
93 ค่าใช้สอย 3,250.00 3,250.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอ็นจี เมดิเทค แอนด์ เซอร์วิส 3,250.00             หจก.เคเอ็นจี เมดิเทค แอนด์ เซอร์วิส ราคาต ่าสุด 347/65 ลว.5 ม.ค. 65
94 วัสดุ 2,520.00 2,520.00           เฉพาะเจาะจง นส.มารายา หมาดอี 2,520.00             นส.มารายา หมาดอี ราคาต ่าสุด 321/65 ลว.27 ธ.ค. 64
95 วัสดุ 9,891.01          9,891.01           เฉพาะเจาะจง แคพซูลโปรดักส์ 9,891.01             แคพซูลโปรดักส์ ราคาต ่าสุด I650401001 ลว. 7 ม.ค. 65
96 วัสดุ 11,182.50         11,182.50         เฉพาะเจาะจง เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย 11,182.50            เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ราคาต ่าสุด I650401002  ลว. 7 ม.ค. 65
97 วัสดุ 1,500.00          1,500.00           เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ หมัดอะดัม 1,500.00             นายสมเกียรติ หมัดอะดัม ราคาต ่าสุด I650401003  ลว. 7 ม.ค. 65
98 วัสดุ 2,520.00          2,520.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพี อู๊ด (ตลาดสดละงู) 2,520.00             ร้านพี อู๊ด (ตลาดสดละงู) ราคาต ่าสุด I650401004  ลว. 7 ม.ค. 65
99 วัสดุ 3,780.00          3,780.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพี อู๊ด (ตลาดสดละงู) 3,780.00             ร้านพี อู๊ด (ตลาดสดละงู) ราคาต ่าสุด I650401005  ลว. 7 ม.ค. 65
100 ยา 13,029.00 13,029.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 13,029.00            องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด G6501001 ลว.5 ม.ค. 65
101 ยา 5,760.00 5,760.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 5,760.00             องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด G6512002 ลว.5 ม.ค. 65
102 ยา 24,000.00 24,000.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 24,000.00            องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด G6512002 ลว.5 ม.ค. 65
103 ยา 6,420.00 6,420.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,420.00             องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด G6501001 ลว.10 ม.ค. 65
104 ยา 44,000.00         44,000.00         เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์(1982) 44,000.00            ฟาร์มาแลนด์(1982) ราคาต ่าสุด I650101050 ลว.5 ม.ค. 65
105 ยา 8,089.20          8,089.20           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 8,089.20             ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ ราคาต ่าสุด I650101051 ลว.5 ม.ค. 65
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106 ยา 11,984.00         11,984.00         เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 11,984.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650101052 ลว.5 ม.ค. 65
107 ยา 17,400.00         17,400.00         เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 17,400.00            พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ ราคาต ่าสุด I650101053 ลว.5 ม.ค. 65
108 ยา 11,946.00         11,946.00         เฉพาะเจาะจง เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี  (อ่านวยเภสัช) 11,946.00            เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี  (อ่านวยเภสัช) ราคาต ่าสุด I650101054 ลว.5 ม.ค. 65
109 ยา 5,778.00          5,778.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 5,778.00             ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650101055 ลว.5 ม.ค. 65
110 ยา 4,860.00          4,860.00           เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 4,860.00             แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล ราคาต ่าสุด I650101056 ลว.5 ม.ค. 65
111 เวชภัณฑ์ฯ 3,242.10          3,242.10           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 3,242.10             ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650101057 ลว.5 ม.ค. 65
112 เวชภัณฑ์ฯ 11,900.00 11,900.00         เฉพาะเจาะจง อีออนเมด 11,900.00            อีออนเมด ราคาต ่าสุด I650501005 ลว.11 ม.ค. 65
113 ยา 37,700.00 37,700.00         เฉพาะเจาะจง อีออนเมด 37,700.00            อีออนเมด ราคาต ่าสุด I650501006 ลว.11 ม.ค. 65
114 ยา 6,901.50          6,901.50           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 6,901.50             ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650101058 ลว.10 ม.ค. 65
115 ยา 18,900.00         18,900.00         เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช 18,900.00            สหแพทย์เภสัช ราคาต ่าสุด I650101059 ลว.10 ม.ค. 65
116 เวชภัณฑ์ฯ 8,611.36          8,611.36           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 8,611.36             ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650101060  ลว.10 ม.ค. 65
117 เวชภัณฑ์ฯ 32,000.00         32,000.00         เฉพาะเจาะจง เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 32,000.00            เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) ราคาต ่าสุด I650101061 ลว.10 ม.ค. 65
118 ยา 12,000.00         12,000.00         เฉพาะเจาะจง ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 12,000.00            ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ ราคาต ่าสุด I650101062 ลว.10 ม.ค. 65
119 ยา 16,906.00         16,906.00         เฉพาะเจาะจง บี.เอ็ล.เอช เทร็ดด้ิง 16,906.00            บี.เอ็ล.เอช เทร็ดด้ิง ราคาต ่าสุด I650101063 ลว.10 ม.ค. 65
120 ยา 6,955.00          6,955.00           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 6,955.00             ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ ราคาต ่าสุด I650101064 ลว.10 ม.ค. 65
121 ยา 17,676.40         17,676.40         เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 17,676.40            ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ ราคาต ่าสุด I650101065 ลว.10 ม.ค. 65
122 ยา 70,620.00         70,620.00         เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 70,620.00            ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650101066 ลว.10 ม.ค. 65
123 ยา 17,120.00         17,120.00         เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 17,120.00            ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650101067 ลว.10 ม.ค. 65
124 ยา 1,348.20          1,348.20           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 1,348.20             ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ ราคาต ่าสุด I650101068 ลว.10 ม.ค. 65
125 ยา 1,797.60          1,797.60           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 1,797.60             ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ ราคาต ่าสุด I650101069 ลว.10 ม.ค. 65
126 ยา 4,500.00          4,500.00           เฉพาะเจาะจง ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล 4,500.00             ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล ราคาต ่าสุด I650101070 ลว.10 ม.ค. 65



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-31 มกราคม 2565

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
งานท่ี

จัดซ้ือหรือ
ท่ีจัดจ้าง

ล าดับ
ท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

127 ยา 2,900.00          2,900.00           เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล 2,900.00             เอสพีเอส เมดิคอล ราคาต ่าสุด I650101071ลว.10 ม.ค. 65
128 ยา 2,000.00          2,000.00           เฉพาะเจาะจง ฟาร์มา อินโนวา 2,000.00             ฟาร์มา อินโนวา ราคาต ่าสุด I650101072 ลว.10 ม.ค. 65
129 ยา 2,700.00          2,700.00           เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม 2,700.00             โปลิฟาร์ม ราคาต ่าสุด I650101073ลว.10 ม.ค. 65
130 ยา 1,800.00          1,800.00           เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช 1,800.00             สหแพทย์เภสัช ราคาต ่าสุด I650101074 ลว.10 ม.ค. 65
131 ครุภัณฑ์ 32,000.00 32,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอกเครื องเย็น 32,000.00            ร้านเอกเครื องเย็น ราคาต ่าสุด 331/2565 ลว.20 ม.ค. 65
132 ยา 15,000.00 15,000.00         เฉพาะเจาะจง อีออนเมด 15,000.00            อีออนเมด ราคาต ่าสุด I650501003 ลว.4 ม.ค. 65
133 ยา 12,305.00 12,305.00         เฉพาะเจาะจง เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 12,305.00            เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ ราคาต ่าสุด I650501004 ลว.4 ม.ค. 65
134 จ้างเหมา 86,600 86,600.00         เฉพาะเจาะจง นายดนตอเหลบ หมาดเหยด 86,600.00            นายดนตอเหลบ หมาดเหยด ราคาต ่าสุด 82/65 30 พ.ย 2564

135 จ้างเหมา 32,350 32,350.00         เฉพาะเจาะจง นายดนตอเหลบ หมาดเหยด 32,350.00            นายดนตอเหลบ หมาดเหยด ราคาต ่าสุด 83/65  10 ธ.ค 2564

136 จ้างเหมา 89,100 89,100.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์ ใสกระจ่าง 89,100.00            นางสาวทัศนีย์ ใสกระจ่าง ราคาต ่าสุด 79/65 30 ธ.ค 2564

137 จ้างเหมา 26,000 26,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววันดี ประสาททอง 26,000.00            นางสาววันดี ประสาททอง ราคาต ่าสุด 77/65  30 ธ.ค 2564

138 จ้างเหมา 6,400 6,400.00           เฉพาะเจาะจง นางรอดียะ หยังปาน 6,400.00             นางรอดียะ หยังปาน ราคาต ่าสุด 78/65 5 ม.ค 2565

139 วัสดุ 32,505.00 32,505.00         เฉพาะเจาะจง บมจ.ลินเด้(ประเทศไทย) 32,505.00            บมจ.ลินเด้(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด 1/2565 ลว. 1 ต.ค. 64
140 จ้างเหมา 13,400 13,400.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี รุ่งเรือง 13,400.00            นางสาววิลาสินี รุ่งเรือง ราคาต ่าสุด 84/65 15 ธ.ค 2564

141 จ้างเหมา 15,300 15,300.00         เฉพาะเจาะจง นางประไพ ยังนิ ง 15,300.00            นางประไพ ยังนิ ง ราคาต ่าสุด 81/65 30 ธ.ค. 2564

142 จ้างเหมา 33,600 33,600.00         เฉพาะเจาะจง นางจินดา ปานพันธ์ 33,600.00            นางจินดา ปานพันธ์ ราคาต ่าสุด 80/65 30 ธ.ค 2564

143 วัสดุ 23,640.00         23,640.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิลเต็ม จ่ากัด 23,640.00            บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิลเต็ม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 357/65(7 มค.65)
144 วัสดุ 21,000.00         21,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ไหมฟ้า มาร์เก็ตต้ิง 21,000.00            ร้าน ไหมฟ้า มาร์เก็ตต้ิง ราคาต ่าสุด 358/65(7 มค.65)
145 วัสดุ 8,350.00          8,350.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โมเดิร์นคอน ไอที 8,350.00             หจก.โมเดิร์นคอน ไอที ราคาต ่าสุด 212/65(25 พย.64)
146 วัสดุ 10,000.00         10,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ่ากัด 10,000.00            บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 314/65(23 ธค.64)
147 วัสดุ 12,000.00         12,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เนเจอร์ บาลานซ์ เมดดิเทค จ่ากัด 12,000.00            บริษัท เนเจอร์ บาลานซ์ เมดดิเทค จ่ากัด ราคาต ่าสุด 335/65(30 ธค.64)



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-31 มกราคม 2565

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
งานท่ี

จัดซ้ือหรือ
ท่ีจัดจ้าง

ล าดับ
ท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

148 ค่าใช้สอย 53,000.00         53,000.00         เฉพาะเจาะจง นส.นัฐธิยา  หนูวงศ์ 53,000.00            นส.นัฐธิยา  หนูวงศ์ ราคาต ่าสุด 338/65(30 ธค.64)
149 ค่าใช้สอย 64,035.00         64,035.00         เฉพาะเจาะจง นส.นัฐธิยา  หนูวงศ์ 64,035.00            นส.นัฐธิยา  หนูวงศ์ ราคาต ่าสุด 337/65(30 ธค.64)
150 วัสดุ 15,885.00         15,885.00         เฉพาะเจาะจง กันต์ฤทัย  นานาภัณฑ์ 15,885.00            กันต์ฤทัย  นานาภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 359/65(7 มค.65)
151 วัสดุ 19,840.00         19,840.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โมเดิร์นคอน ไอที 19,840.00            หจก.โมเดิร์นคอน ไอที ราคาต ่าสุด 284/65(15 ธค.64)
152 ค่าใช้สอย 11,910.91         11,910.91         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด 11,910.91            บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด ราคาต ่าสุด 35265(6 มค.65)
153 วัสดุ 1,780.00          1,780.00           เฉพาะเจาะจง ดิเรก ปานรงค์ 1,780.00             ดิเรก ปานรงค์ ราคาต ่าสุด 363/65(10 มค.65)
154 วัสดุ 2,750.00          2,750.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท สินสว่างการไฟฟ้า จ่ากัด 2,750.00             บริษัท สินสว่างการไฟฟ้า จ่ากัด ราคาต ่าสุด 354/65(6 มค.65)
155 วัสดุ 18,055.00         18,055.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไหมฟ้า มาร์เก็ตต้ิง 18,055.00            ร้านไหมฟ้า มาร์เก็ตต้ิง ราคาต ่าสุด 372/65(12 มค.65)
156 วัสดุ 17,880.00         17,880.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิลเต็ม จ่ากัด 17,880.00            บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิลเต็ม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 348/65(5มค.65)
157 วัสดุ 45,480.80         45,480.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท ละงูค้าวัสดุ จ่ากัด 45,480.80            บริษัท ละงูค้าวัสดุ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 229/65(30 พย.64)
158 วัสดุ 4,930.00          4,930.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเอส คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั น 4,930.00             หจก.เอสเอส คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั น ราคาต ่าสุด 255/65(7 ธค.64)
159 ครุภัณฑ์ 6,850.00 6,850.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ 6,850.00             ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 311/65(22 ธค.64)
160 เช่า 41,500.00 41,500.00         เฉพาะเจาะจง บจก.จี ดี โฟร์ 41,500.00            บจก.จี ดี โฟร์ ราคาต ่าสุด 94/2564 ลว. 1 มิ.ย. 64

161 วัสดุ 5,700.00 5,700.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 5,700.00             หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต ่าสุด 54/2565 ลว.28/12/64
162 วัสดุ 42,000.00 42,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.คอร์โดมา อินเตอร์เนชั นแนล 42,000.00            บจก.คอร์โดมา อินเตอร์เนชั นแนล ราคาต ่าสุด 56/2565 ลว.29/12/64
163 วัสดุ 3,000.00 3,000.00           เฉพาะเจาะจง บจก.คอร์โดมา อินเตอร์เนชั นแนล 3,000.00             บจก.คอร์โดมา อินเตอร์เนชั นแนล ราคาต ่าสุด 69/2565 ลว.5/1/65
164 วัสดุ 33,600.00 33,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 33,600.00            หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต ่าสุด 70/2565 ลว.5/1/65
165 เวชภัณฑ์ฯ 6,200.00 6,200.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต 6,200.00             หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต ราคาต ่าสุด I650101075 ลว.13 ม.ค. 65
166 ยา 97,500.00         97,500.00         เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 97,500.00            เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ราคาต ่าสุด I650101076 ลว.13 ม.ค. 65
167 ยา 15,000.00         15,000.00         เฉพาะเจาะจง ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 15,000.00            ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ ราคาต ่าสุด I650101077 ลว.13 ม.ค. 65
168 ยา 5,250.00          5,250.00           เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล 5,250.00             เอสพีเอส เมดิคอล ราคาต ่าสุด I650101078 ลว.13 ม.ค. 65



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-31 มกราคม 2565

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
งานท่ี

จัดซ้ือหรือ
ท่ีจัดจ้าง

ล าดับ
ท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

169 ยา 9,500.00          9,500.00           เฉพาะเจาะจง อาร์เอ็กซ์ 9,500.00             อาร์เอ็กซ์ ราคาต ่าสุด I650101079 ลว.13 ม.ค. 65
170 ยา 50,000.00         50,000.00         เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 50,000.00            เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ราคาต ่าสุด I650101080 ลว.13 ม.ค. 65
171 ยา 43,200.00         43,200.00         เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาดิกา 43,200.00            ฟาร์มาดิกา ราคาต ่าสุด I650101081 ลว.13 ม.ค. 65
172 ยา 59,920.00         59,920.00         เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 59,920.00            ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650101082 ลว.13 ม.ค. 65
173 เวชภัณฑ์ฯ 4,350.00          4,350.00           เฉพาะเจาะจง เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั นแนล 4,350.00             เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั นแนล ราคาต ่าสุด I650101083 ลว.13 ม.ค. 65
174 ยา 2,700.00          2,700.00           เฉพาะเจาะจง ทีโอ เคมีคอลส์ (1979) 2,700.00             ทีโอ เคมีคอลส์ (1979) ราคาต ่าสุด I650101084 ลว.13 ม.ค. 65
175 ยา 3,340.00          3,340.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 3,340.00             หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ่าสุด I650101085 ลว.13 ม.ค. 65
176 ยา 2,200.00          2,200.00           เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาฮอฟ 2,200.00             ฟาร์มาฮอฟ ราคาต ่าสุด I650101086 ลว.13 ม.ค. 65
177 ยา 1,250.00          1,250.00           เฉพาะเจาะจง ยูโทเป้ียน 1,250.00             ยูโทเป้ียน ราคาต ่าสุด I650101087 ลว.13 ม.ค. 65
178 ยา 4,860.00          4,860.00           เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 4,860.00             แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล ราคาต ่าสุด I650101088 ลว.13 ม.ค. 65
179 ยา 3,980.00          3,980.00           เฉพาะเจาะจง แมคโครฟาร์แลบ 3,980.00             แมคโครฟาร์แลบ ราคาต ่าสุด I650101089 ลว.13 ม.ค. 65
180 ยา 3,200.00          3,200.00           เฉพาะเจาะจง ทีโอ เคมีคอลส์ (1979) 3,200.00             ทีโอ เคมีคอลส์ (1979) ราคาต ่าสุด I650101090 ลว.13 ม.ค. 65
181 ยา 278.20             278.20             เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 278.20                ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ ราคาต ่าสุด I650101091 ลว.13 ม.ค. 65
182 ยา 1,400.00          1,400.00           เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาดิกา 1,400.00             ฟาร์มาดิกา ราคาต ่าสุด I650101092 ลว.13 ม.ค. 65
183 ยา 1,850.00          1,850.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 1,850.00             หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ่าสุด I650101093 ลว.13 ม.ค. 65
184 เวชภัณฑ์ฯ 85,000.00         85,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ที.เอ็ม โปรดักส์ 85,000.00            หจก.เค.ที.เอ็ม โปรดักส์ ราคาต ่าสุด I650101099 ลว.11 ม.ค. 65
185 เวชภัณฑ์ฯ 85,000.00         85,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ที.เอ็ม โปรดักส์ 85,000.00            หจก.เค.ที.เอ็ม โปรดักส์ ราคาต ่าสุด I650101100 ลว.11 ม.ค. 65
186 เวชภัณฑ์ฯ 89,280.00         89,280.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ที.เอ็ม โปรดักส์ 89,280.00            หจก.เค.ที.เอ็ม โปรดักส์ ราคาต ่าสุด I650101101 ลว.11 ม.ค. 65
187 เวชภัณฑ์ฯ 26,900.00         26,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค 26,900.00            หจก.ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค ราคาต ่าสุด I650101094 ลว. 14 ม.ค. 65
188 เวชภัณฑ์ฯ 5,160.00          5,160.00           เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 5,160.00             พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด I650101095 ลว. 14 ม.ค. 65
189 เวชภัณฑ์ฯ 6,400.00          6,400.00           เฉพาะเจาะจง เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) 6,400.00             เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) ราคาต ่าสุด I650101096 ลว. 14 ม.ค. 65
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190 ยา 9,500.00          9,500.00           เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด (มหาชน) 9,500.00             ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด (มหาชน) ราคาต ่าสุด I650101097 ลว. 14 ม.ค. 65
191 ยา 13,135.00         13,135.00         เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 13,135.00            เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต ่าสุด I650101098 ลว. 14 ม.ค. 65
192 ยา 14,745.10 14,745.10         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 14,745.10            องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด G6501003 ลว.14 ม.ค. 65
193 ยา 28,558.50 28,558.50         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 28,558.50            องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด G6501002 ลว.14 ม.ค. 65
194 ยา 1,200.00 1,200.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,200.00             องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด G6501003 ลว.14 ม.ค. 65
195 ยา 503.40 503.40             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 503.40                องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด G6501002 ลว.14 ม.ค. 65
196 ยา 380.00 380.00             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 380.00                องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด G6501003 ลว.14 ม.ค. 65
197 ยา 8,397.36          8,397.36           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 8,397.36             ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650301001 ลว. 4 ม.ค. 65
198 ยา 12,750.00         12,750.00         เฉพาะเจาะจง ชูมิตร (1967) 12,750.00            ชูมิตร (1967) ราคาต ่าสุด I650301002 ลว. 4 ม.ค. 65
199 เวชภัณฑ์ฯ 8,100.00          8,100.00           เฉพาะเจาะจง อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ 8,100.00             อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ ราคาต ่าสุด I650301003 ลว. 4 ม.ค. 65
200 เวชภัณฑ์ฯ 6,002.70 6,002.70           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 6,002.70             ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650301004 ลว. 4 ม.ค. 65
201 เวชภัณฑ์ฯ 2,600.00 2,600.00           เฉพาะเจาะจง ออสเทมส์ (ไทยแลนด์) 2,600.00             ออสเทมส์ (ไทยแลนด์) ราคาต ่าสุด I650301005 ลว. 4 ม.ค. 65
202 เวชภัณฑ์ฯ 3,060.00 3,060.00           เฉพาะเจาะจง แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น 3,060.00             แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด I650301006 ลว. 4 ม.ค. 65
203 เวชภัณฑ์ฯ 1,430.00 1,430.00           เฉพาะเจาะจง แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น 1,430.00             แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุด I650301007 ลว. 4 ม.ค. 65
204 เวชภัณฑ์ฯ 3,210.00 3,210.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 3,210.00             ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650301008 ลว. 4 ม.ค. 65
205 เวชภัณฑ์ฯ 4,900.00          4,900.00           เฉพาะเจาะจง ออสเทมส์ (ไทยแลนด์) 4,900.00             ออสเทมส์ (ไทยแลนด์) ราคาต ่าสุด I650301009 ลว. 4 ม.ค. 65
206 เวชภัณฑ์ฯ 2,800.00          2,800.00           เฉพาะเจาะจง เด็นท์-เมท 2,800.00             เด็นท์-เมท ราคาต ่าสุด I650301010 ลว. 4 ม.ค. 65
207 วัสดุ 24,680.00 24,680.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิลเต็ม จ่ากัด 24,680.00            บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิลเต็ม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 404/65(20 มค.65)
208 ค่าใช้สอย 6,000.00 6,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ริคโค้ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ่ากัด 6,000.00             บริษัท ริคโค้ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ่ากัด ราคาต ่าสุด 112/65(1 พย.64)
209 วัสดุ 18,939.00         18,939.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยโอดีเวลลอปเม้นท์ 18,939.00            หจก.ไทยโอดีเวลลอปเม้นท์ ราคาต ่าสุด 360/65(7 มค.65)
210 วัสดุ 1,980.00          1,980.00           เฉพาะเจาะจง นส.มารยา  หมาดอี 1,980.00             นส.มารยา  หมาดอี ราคาต ่าสุด 380/65(14 มค.65)
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211 วัสดุ 3,422.00          3,422.00           เฉพาะเจาะจง ร้านมุสลิมค้าไม้ 3,422.00             ร้านมุสลิมค้าไม้ ราคาต ่าสุด 399/65(20 มค.65)
212 วัสดุ 13,000.00         13,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮเทคออโตเมชั น แอนด์ เซอร์วิส 2005 13,000.00            หจก.ไฮเทคออโตเมชั น แอนด์ เซอร์วิส 2005 ราคาต ่าสุด 373/65(12 มค.65)
213 ค่าใช้สอย 19,260.00         19,260.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟศอล อิเนอร์จี จ่ากัด 19,260.00            บริษัท ไฟศอล อิเนอร์จี จ่ากัด ราคาต ่าสุด 247/65(3 ธค.64)
214 ค่าใช้สอย 13,100.00         13,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟศอล อิเนอร์จี จ่ากัด 13,100.00            บริษัท ไฟศอล อิเนอร์จี จ่ากัด ราคาต ่าสุด 256/65(7 ธค.64)
215 ค่าใช้สอย 20,280.00         20,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟศอล อิเนอร์จี จ่ากัด 20,280.00            บริษัท ไฟศอล อิเนอร์จี จ่ากัด ราคาต ่าสุด 217/65(26 พย.64)
216 ค่าใช้สอย 80,400.00         80,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟศอล อิเนอร์จี จ่ากัด 80,400.00            บริษัท ไฟศอล อิเนอร์จี จ่ากัด ราคาต ่าสุด 206/65(24 พย.64)
217 วัสดุ 1,520.00          1,520.00           เฉพาะเจาะจง อ๊อดโมบาย 1,520.00             อ๊อดโมบาย ราคาต ่าสุด 367/65(11 มค.65)
218 ค่าใช้สอย 49,692.94         49,692.94         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด 49,692.94            บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด ราคาต ่าสุด 368/65(11 มค.65)
219 วัสดุ 2,300.00          2,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ 2,300.00             ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 368/65(11 มค.65)
220 ครุภัณฑ์ 2,700.00          2,700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ 2,700.00             ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 394/65(19 มค.65)
221 ค่าใช้สอย 12,950.00         12,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีบี เดนทัล เซอร์วิส 1979 จ่ากัด 12,950.00            บริษัท ดีบี เดนทัล เซอร์วิส 1979 จ่ากัด ราคาต ่าสุด 326/65(28 ธค.64)
222 ค่าใช้สอย 1,450.00          1,450.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีบี เดนทัล เซอร์วิส 1979 จ่ากัด 1,450.00             บริษัท ดีบี เดนทัล เซอร์วิส 1979 จ่ากัด ราคาต ่าสุด 343/65(4  มค.65)
223 ค่าใช้สอย 2,200.00          2,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีบี เดนทัล เซอร์วิส 1979 จ่ากัด 2,200.00             บริษัท ดีบี เดนทัล เซอร์วิส 1979 จ่ากัด ราคาต ่าสุด 369/65(11  มค.65)
224 ค่าใช้สอย 1,650.00          1,650.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีบี เดนทัล เซอร์วิส 1979 จ่ากัด 1,650.00             บริษัท ดีบี เดนทัล เซอร์วิส 1979 จ่ากัด ราคาต ่าสุด 389/65(18 มค.65)
225 ค่าใช้สอย 3,900.00          3,900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 3,900.00             ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด 386/65(17 มค.65)
226 วัสดุ 17,914.00         17,914.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ละงูค้าวัสดุ จ่ากัด 17,914.00            บริษัท ละงูค้าวัสดุ จ่ากัด ราคาต ่าสุด 349/65(5 มค.65)
227 วัสดุ 2,252.35          2,252.35           เฉพาะเจาะจง ยูโสบคานกลการ 2,252.35             ยูโสบคานกลการ ราคาต ่าสุด 355/65(6 มค.65
228 วัสดุ 87,448.99         87,448.99         เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 87,448.99            หจก.ละงูปิโตรเลียม ราคาต ่าสุด 332/65(29 ธค.64)
229 วัสดุ 540.00             540.00             เฉพาะเจาะจง ชช.ไอซ์ 540.00                ชช.ไอซ์ ราคาต ่าสุด 31 ม.ค. 65
230 วัสดุ 88,400.00 88,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 88,400.00            หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650201023 ลว. 18 ม.ค. 65
231 วัสดุ 48,500.00 48,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 48,500.00            หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650201024 ลว. 19 ม.ค. 65



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-31 มกราคม 2565

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
งานท่ี

จัดซ้ือหรือ
ท่ีจัดจ้าง

ล าดับ
ท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

232 วัสดุ 90,000.00 90,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 90,000.00            หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650201025 ลว. 21 ม.ค. 65
232 วัสดุ 25,580.00 25,580.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 25,580.00            หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650201026 ลว. 24 ม.ค. 65
233 วัสดุ 90,000.00 90,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 90,000.00            หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650201027 ลว. 25 ม.ค. 65
234 วัสดุ 99,000.00 99,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 99,000.00            หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650201001 ลว.4 ม.ค. 65
235 วัสดุ 43,050.00 43,050.00         เฉพาะเจาะจง บจก. พีที ซัพพลาย 43,050.00            บจก. พีที ซัพพลาย ราคาต ่าสุด I650201002  ลว.4 ม.ค. 65
236 วัสดุ 76,260.00 76,260.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 76,260.00            ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราคาต ่าสุด I650201003  ลว.4 ม.ค. 65
237 วัสดุ 8,030.00 8,030.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ 8,030.00             หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ ราคาต ่าสุด I650201004  ลว.4 ม.ค. 65
238 วัสดุ 89,520.00 89,520.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 89,520.00            หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650201005  ลว.4 ม.ค. 65
239 วัสดุ 630.00 630.00             เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 630.00                ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราคาต ่าสุด I650201006  ลว.5 ม.ค. 65
240 วัสดุ 10,223.00 10,223.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ 10,223.00            หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ ราคาต ่าสุด I650201007   ลว.5 ม.ค. 65
241 วัสดุ 97,280.00         97,280.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 97,280.00            หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650201008   ลว.4 ม.ค. 65
242 วัสดุ 24,390.00         24,390.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 24,390.00            หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650201009   ลว.5 ม.ค. 65
243 วัสดุ 72,400.00         72,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 72,400.00            หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650201010   ลว.6 ม.ค. 65
244 วัสดุ 15,520.00         15,520.00         เฉพาะเจาะจง พี เมดิคอล ซัพพลาย 15,520.00            พี เมดิคอล ซัพพลาย ราคาต ่าสุด I650201011   ลว.6 ม.ค. 65
245 วัสดุ 45,000.00         45,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 45,000.00            หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650201012   ลว.7 ม.ค. 65
246 วัสดุ 60,700.00         60,700.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 60,700.00            หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650201013 ลว.10 ม.ค. 65
247 วัสดุ 30,283.00 30,283.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ 30,283.00            หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ ราคาต ่าสุด I650201014 ลว.10 ม.ค. 65
248 วัสดุ 15,000.00 15,000.00         เฉพาะเจาะจง โปรเฟสชั นแนล เมดิคอล ซายน์ 15,000.00            โปรเฟสชั นแนล เมดิคอล ซายน์ ราคาต ่าสุด I650201015 ลว.11 ม.ค. 65
249 วัสดุ 18,525.00         18,525.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ 18,525.00            หจก.เมดเอ็กซ์ โซลูชั นส์ ราคาต ่าสุด I650201016 ลว.11 ม.ค. 65
250 วัสดุ 90,000.00         90,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 90,000.00            หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650201017 ลว.12 ม.ค. 65
251 วัสดุ 10,700.00         10,700.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 10,700.00            บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650201018 ลว.12 ม.ค. 65



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี 1-31 มกราคม 2565

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
งานท่ี

จัดซ้ือหรือ
ท่ีจัดจ้าง

ล าดับ
ท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

252 วัสดุ 75,072.00         75,072.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติก 75,072.00            หจก.อินโฟไดนอสติก ราคาต ่าสุด I650201019 ลว.13 ม.ค. 65
253 วัสดุ 61,280.00         61,280.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 61,280.00            หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650201020 ลว.13 ม.ค. 65
254 วัสดุ 15,000.00         15,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 15,000.00            หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650201021 ลว.14 ม.ค. 65
255 วัสดุ 90,000.00         90,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 90,000.00            หจก.พี.เอส.เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650201022 ลว.17 ม.ค. 65
256 วัสดุ 92,127.00         92,127.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติก 92,127.00            หจก.อินโฟไดนอสติก ราคาต ่าสุด D650212001 ลว.3 ธ.ค. 64
257 วัสดุ 86,100.00         86,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติก 86,100.00            หจก.อินโฟไดนอสติก ราคาต ่าสุด D650212002 ลว.4 ธ.ค. 64
258 วัสดุ 92,127.00         92,127.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติก 92,127.00            หจก.อินโฟไดนอสติก ราคาต ่าสุด D650212003 ลว.5 ธ.ค. 64
259 วัสดุ 86,100.00         86,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติก 86,100.00            หจก.อินโฟไดนอสติก ราคาต ่าสุด D650212004 ลว.6 ธ.ค. 64
260 วัสดุ 43,050.00         43,050.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติก 43,050.00            หจก.อินโฟไดนอสติก ราคาต ่าสุด D650212005 ลว.7 ธ.ค. 64

762,534.63 762,534.63       -             -                                                 762,534.63        รวม


