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รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

1 จ้างเหมา 69,150.00 69,150.00          เฉพาะเจาะจง นายประกาศ หมาดอี 69,150.00            นายประกาศ หมาดอี ราคาต ่าสุด 17-มิ.ย.-65

2 วัสดุ 15,001.40 15,001.40          เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 15,001.40            บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด D650306001 ลว 8 มิ.ย 65

3 วัสดุ 10,700 10,700.00          เฉพาะเจาะจง
เคที เด็นท์แนด์ด์ซัพพลาย

10,700.00            เคที เด็นท์แนด์ด์ซัพพลาย ราคาต ่าสุด
D650306002 ลว 8 มิ.ย 65

4 ยา 7,872 7,872.00           เฉพาะเจาะจง
องค์การเภสัชกรรม

7,872.00              องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด
6505003 ลว 2 มิ.ย.65

5 ยา 35,952 35,952.00          เฉพาะเจาะจง
องค์การเภสัชกรรม

35,952.00            องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด
6505001 ลว 2 มิ.ย.65

6 ยา 40,000 40,000.00          เฉพาะเจาะจง
องค์การเภสัชกรรม

40,000.00            องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด
6506001 ลว 2 มิ.ย.65

7 ยา 5,072 5,071.80           เฉพาะเจาะจง
องค์การเภสัชกรรม

5,071.80              องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด
6505001 ลว 2 มิ.ย.65

8 ยา 10,859 10,859.10          เฉพาะเจาะจง
องค์การเภสัชกรรม

10,859.10            องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด
6506001 ลว 2 มิ.ย.65

9 จ้างเหมา 3,900 3,900.00           เฉพาะเจาะจง
นางสาวรอหานี ง๊ะสมัน

3,900.00              นางสาวรอหานี ง๊ะสมัน ราคาต ่าสุด
340/2565 ลว 29 เม.ย.65

10 ครุภัณฑ์ 54,700 54,700.00          เฉพาะเจาะจง
บจก.เซาเทอร์น มอเตอร์ เซลส์

54,700.00            บจก.เซาเทอร์น มอเตอร์ เซลส์ ราคาต ่าสุด
พ.2/2565 ลว 7 ก.พ.65

11 ครุภัณฑ์ 345,000 345,000.00        คัดเลือก
บจก.สยาม เฮียร์ริ ง

345,000.00          บจก.สยาม เฮียร์ริ ง ราคาต ่าสุด
48/2565 ลว 21 เม.ย. 65

12 ครุภัณฑ์ 135,000 135,000.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์

135,000.00          ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ ราคาต ่าสุด
81/2565 ลว 7 มิ.ย. 65

13 ครุภัณฑ์ 328,000 328,000.00        เฉพาะเจาะจง
หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์

328,000.00          หจก.โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ ราคาต ่าสุด
55/2565 ลว 21 เม.ย. 65

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี1 - 30 มิถุนายน 2565

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ี
จัดซ้ือ
หรือท่ี
จัดจ้าง

ล าดับ
ท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี1 - 30 มิถุนายน 2565

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ี
จัดซ้ือ
หรือท่ี
จัดจ้าง

ล าดับ
ท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

14 จ้างเหมา 75,450 75,450.00          เฉพาะเจาะจง
นางสาวนฤมล หลงหา

75,450.00            นางสาวนฤมล หลงหา ราคาต ่าสุด
337/65 ลว 31 มี.ค. 65

15 จ้างเหมา 39,300 39,300.00          เฉพาะเจาะจง
นางสาวนฤมล หลงหา

39,300.00            นางสาวนฤมล หลงหา ราคาต ่าสุด
338/65 ลว 5 เม.ย.65

16 จ้างเหมา 34,350 34,350.00          เฉพาะเจาะจง
นางสาวนฤมล หลงหา

34,350.00            นางสาวนฤมล หลงหา ราคาต ่าสุด
339/65 ลว 8 เม.ย. 65

17 เวชภัณฑ์ 1,920.00           1,920.00           เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 1,920.00              พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด I650106038 ลว 1 มิ.ย.65

18 เวชภัณฑ์ 1,850.00           1,850.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 1,850.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650106039 ลว 1 มิ.ย.65

19 เวชภัณฑ์ 4,220.00           4,220.00           เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 4,220.00              พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด I650106040 ลว 1 มิ.ย.65

20 เวชภัณฑ์ 3,420.00           3,420.00           เฉพาะเจาะจง ไซเอนซ์ เมด 3,420.00              ไซเอนซ์ เมด ราคาต ่าสุด I650106041 ลว 1 มิ.ย.65

21 เวชภัณฑ์ 2,880.00           2,880.00           เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 2,880.00              พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด I650106042 ลว 1 มิ.ย.65

22 เวชภัณฑ์ 3,959.00           3,959.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 3,959.00              ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650106043 ลว 1 มิ.ย.65

23 ยา 4,200.00           4,200.00           เฉพาะเจาะจง ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 4,200.00              ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650106044 ลว 1 มิ.ย.65

24 ยา 1,716.00           1,716.00           เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ 1,716.00              ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ ราคาต ่าสุด I650106045 ลว 1 มิ.ย.65

25 ยา 4,000.00           4,000.00           เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 4,000.00              เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต ่าสุด I650106046 ลว 1 มิ.ย.65

26 ยา 4,600.00           4,600.00           เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 4,600.00             
 หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมี
คอล ประเทศไทย ราคาต ่าสุด I650106047 ลว 1 มิ.ย.65



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี1 - 30 มิถุนายน 2565

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ี
จัดซ้ือ
หรือท่ี
จัดจ้าง

ล าดับ
ท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

27 ยา 4,066.00           4,066.00           เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มาซูติคอล 4,066.00              สยามฟาร์มาซูติคอล ราคาต ่าสุด I650106048 ลว 1 มิ.ย.65

28 ยา 1,900.00           1,900.00           เฉพาะเจาะจง แมคโครฟาร์แลบ 1,900.00              แมคโครฟาร์แลบ ราคาต ่าสุด I650106049 ลว 1 มิ.ย.65

29 ยา 3,000.00           3,000.00           เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 3,000.00              เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต ่าสุด I650106050 ลว 1 มิ.ย.65

30 ยา 3,751.20           3,751.20           เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ 3,751.20              ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ ราคาต ่าสุด I650106051 ลว 1 มิ.ย.65

31 ยา 2,463.14           2,463.14           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 2,463.14              ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650106052 ลว 1 มิ.ย.65

32 ยา 1,746.24           1,746.24           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 1,746.24              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650106053 ลว 1 มิ.ย.65

33 ยา 1,926.00 1,926.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 1,926.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650106054 ลว 1 มิ.ย.65

34 เวชภัณฑ์ 4,400.00           4,400.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริ เมดิเทค 4,400.00              หจก.สินสิริ เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650106055 ลว 1 มิ.ย.65

35 เวชภัณฑ์ 1,600.00           1,600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริ เมดิเทค 1,600.00              หจก.สินสิริ เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650106056 ลว 1 มิ.ย.65

36 ยา 2,750.00 2,750.00           เฉพาะเจาะจง คอนติเนนเติล-ฟาร์ม 2,750.00              คอนติเนนเติล-ฟาร์ม ราคาต ่าสุด I650106057 ลว 1 มิ.ย.65

37 ยา 4,100.00 4,100.00           เฉพาะเจาะจง พรอส ฟาร์มา 4,100.00              พรอส ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650106058 ลว 1 มิ.ย.65

38 ยา 3,570.00           3,570.00           เฉพาะเจาะจง ส.เจริญเภสัช เทรดด้ิง 3,570.00              ส.เจริญเภสัช เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด I650106059 ลว 1 มิ.ย.65

39 ยา 1,712.00 1,712.00           เฉพาะเจาะจง บี เอ็ล เอช เทร็ดด้ิง 1,712.00              บี เอ็ล เอช เทร็ดด้ิง ราคาต ่าสุด I650106060 ลว 1 มิ.ย.65



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี1 - 30 มิถุนายน 2565

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ี
จัดซ้ือ
หรือท่ี
จัดจ้าง

ล าดับ
ท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

40 เวชภัณฑ์ 10,400.00         10,400.00          เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 10,400.00            พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด I650106001 ลว 1 มิ.ย.65

41 เวชภัณฑ์ 5,912.00           5,912.00           เฉพาะเจาะจง ซัมมิท เฮลธ์แคร์ 5,912.00              ซัมมิท เฮลธ์แคร์ ราคาต ่าสุด I650106002 ลว 1 มิ.ย.65

42 เวชภัณฑ์ 49,100.00         49,100.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริ เมดิเทค 49,100.00            หจก.สินสิริ เมดิเทค ราคาต ่าสุด I650106003 ลว 1 มิ.ย.65

43 เวชภัณฑ์ 16,800.00         16,800.00          เฉพาะเจาะจง ไทยเพียวดีไวซ์ 16,800.00            ไทยเพียวดีไวซ์ ราคาต ่าสุด I650106004 ลว 1 มิ.ย.65

44 เวชภัณฑ์ 17,352.00         17,352.00          เฉพาะเจาะจง ไทยก๊อส 17,352.00            ไทยก๊อส ราคาต ่าสุด I650106005 ลว 1 มิ.ย.65

45 เวชภัณฑ์ 14,112.00         14,112.00          เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร์ 14,112.00            พีซีดรักเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด I650106006 ลว 1 มิ.ย.65

46 เวชภัณฑ์ 9,309.00           9,309.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 9,309.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650106007 ลว 1 มิ.ย.65

47 เวชภัณฑ์ 11,225.00         11,225.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 11,225.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650106008 ลว 1 มิ.ย.65

48 เวชภัณฑ์ 11,954.04         11,954.04          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 11,954.04            ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650106009 ลว 1 มิ.ย.65

49 ยา 64,200.00         64,200.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 64,200.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650106010 ลว 1 มิ.ย.65

50 ยา 17,500.00         17,500.00          เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 17,500.00            เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ราคาต ่าสุด I650106011 ลว 1 มิ.ย.65

51 ยา 9,500.00           9,500.00           เฉพาะเจาะจง ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 9,500.00              ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ ราคาต ่าสุด I650106012 ลว 1 มิ.ย.65

52 ยา 44,000.00         44,000.00          เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ (1982) 44,000.00            ฟาร์มาแลนด์ (1982) ราคาต ่าสุด I650106013 ลว 1 มิ.ย.65
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แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล
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 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

53 ยา 8,000.00           8,000.00           เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 8,000.00              เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต ่าสุด I650106014 ลว 1 มิ.ย.65

54 ยา 14,200.00         14,200.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 14,200.00            หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ่าสุด I650106015 ลว 1 มิ.ย.65

55 ยา 16,900.00         16,900.00          เฉพาะเจาะจง พาตาร์แลบ(2517) 16,900.00            พาตาร์แลบ(2517) ราคาต ่าสุด I650106016 ลว 1 มิ.ย.65

56 ยา 51,800.00         51,800.00          เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 51,800.00            เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ราคาต ่าสุด I650106017 ลว 1 มิ.ย.65

57 ยา 10,641.00         10,641.00          เฉพาะเจาะจง ยูนีซัน 10,641.00            ยูนีซัน ราคาต ่าสุด I650106018 ลว 1 มิ.ย.65

58 ยา 6,750.00           6,750.00           เฉพาะเจาะจง เมดไลน์ 6,750.00              เมดไลน์ ราคาต ่าสุด I650106019 ลว 1 มิ.ย.65

59 ยา 8,089.20           8,089.20           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 8,089.20              ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ ราคาต ่าสุด I650106020 ลว 1 มิ.ย.65

60 ยา 25,359.00         25,359.00          เฉพาะเจาะจง บี เอ็ล เอช เทร็ดด้ิง 25,359.00            บี เอ็ล เอช เทร็ดด้ิง ราคาต ่าสุด I650106021 ลว 1 มิ.ย.65

61 ยา 16,496.40         16,496.40          เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช 16,496.40            สหแพทย์เภสัช ราคาต ่าสุด I650106022 ลว 1 มิ.ย.65

62 ยา 10,180.00         10,180.00          เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 10,180.00            เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต ่าสุด I650106023 ลว 1 มิ.ย.65

63 ยา 15,943.00         15,943.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 15,943.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650106024 ลว 1 มิ.ย.65

64 ยา 5,475.00           5,475.00           เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 5,475.00              เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ราคาต ่าสุด I650106025 ลว 1 มิ.ย.65

65 ยา 27,000.00         27,000.00          เฉพาะเจาะจง ไบโอจีนีเทค 27,000.00            ไบโอจีนีเทค ราคาต ่าสุด I650106026 ลว 1 มิ.ย.65
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66 ยา 22,000.00         22,000.00          เฉพาะเจาะจง ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี 22,000.00            ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี ราคาต ่าสุด I650106027 ลว 1 มิ.ย.65

67 ยา 6,400.00           6,400.00           เฉพาะเจาะจง บางกอก ดรัก 6,400.00              บางกอก ดรัก ราคาต ่าสุด I650106028 ลว 1 มิ.ย.65

68 ยา 15,000.00         15,000.00          เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 15,000.00            เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต ่าสุด I650106029 ลว 1 มิ.ย.65

69 ยา 5,400.00           5,400.00           เฉพาะเจาะจง ที พี ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) 5,400.00              ที พี ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) ราคาต ่าสุด I650106030 ลว 1 มิ.ย.65

70 ยา 41,350.00         41,350.00          เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 41,350.00            เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ราคาต ่าสุด I650106031 ลว 1 มิ.ย.65

71 ยา 8,280.00           8,280.00           เฉพาะเจาะจง ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ 8,280.00              ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ ราคาต ่าสุด I650106032 ลว 1 มิ.ย.65

72 ยา 7,500.00           7,500.00           เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาแลนด์ (1982) 7,500.00              ฟาร์มาแลนด์ (1982) ราคาต ่าสุด I650106033 ลว 1 มิ.ย.65

73 ยา 8,538.60           8,538.60           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 8,538.60              ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650106034 ลว 1 มิ.ย.65

74 ยา 10,700.00         10,700.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 10,700.00            ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650106035 ลว 1 มิ.ย.65

75 ยา 8,500.00           8,500.00           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 8,500.00              ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650106036 ลว 1 มิ.ย.65

76 ยา 49,969.00         49,969.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 49,969.00            ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650106037 ลว 1 มิ.ย.65

77 วัสดุ 1,400.00           1,400.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 1,400.00              หจก.ละงูปิโตรเลียม ราคาต ่าสุด 861/65(30 พค.65)

78 จ้างเหมา 92,590.00         92,590.00          เฉพาะเจาะจง นส.อารียา  ยอดขยัน 92,590.00            นส.อารียา  ยอดขยัน ราคาต ่าสุด 798/65(12 พค.65)
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79 จ้างเหมา 12,350.00         12,350.00          เฉพาะเจาะจง นส.อารียา  ยอดขยัน 12,350.00            นส.อารียา  ยอดขยัน ราคาต ่าสุด 799/65(12 พค.65)

80 วัสดุ 5,250.00           5,250.00           เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานค้าเหล็ก 5,250.00              ร้านยูโสบคานค้าเหล็ก ราคาต ่าสุด 852/65(25 พค.65)

81 วัสดุ 25,880.00         25,880.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิลเต็ม จ่ากัด 25,880.00            บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิลเต็ม จ่ากัด ราคาต ่าสุด 849/65(26 พค.65)

82 วัสดุ 41,190.00         41,190.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไหมฟ้า มาร์เก็ตต้ิง 41,190.00            ร้านไหมฟ้า มาร์เก็ตต้ิง ราคาต ่าสุด 847/65(26 พค.65)

83 วัสดุ 27,160.00         27,160.00          เฉพาะเจาะจง กันต์ฤทัย  นานาภัณฑ์ 27,160.00            กันต์ฤทัย  นานาภัณฑ์ ราคาต ่าสุด 848/65(26 พค.65)

84 ครุภัณฑ์ 5,300.00           5,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ 5,300.00              ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด 844/65(25พค.65)

85 ยา 8,437.50 8,437.50           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 8,437.50              องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 6505002 ลว 1 มิ.ย.65

86 ยา 23,090.60 23,090.60          เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 23,090.60            องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 6504004 ลว 1 มิ.ย.65

87 ยา 6,000.00 6,000.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,000.00              องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 6505003 ลว 1 มิ.ย.65

88 ยา 25,600.00 25,600.00          เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 25,600.00            องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 6504002 ลว 1 มิ.ย.65

89 ยา 2,144.00 2,144.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,144.00              องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 6504004 ลว 1 มิ.ย.65

90 ยา 503.40 503.40              เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 503.40                องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 6505001 ลว 1 มิ.ย.65

91 ยา 100.00 100.00              เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 100.00                องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด 6505002 ลว 1 มิ.ย.65
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92 ยา 17,400.00 17,400.00          เฉพาะเจาะจง พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 17,400.00            พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ ราคาต ่าสุด I650106061  ลว 1 มิ.ย.65

93 ยา 10,600.00 10,600.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 10,600.00            หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ่าสุด I650106062  ลว 1 มิ.ย.65

94 ยา 14,900.00 14,900.00          เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล 14,900.00            เอสพีเอส เมดิคอล ราคาต ่าสุด I650106063  ลว 1 มิ.ย.65

95 ยา 8,800.00           8,800.00           เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 8,800.00              แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล ราคาต ่าสุด I650106064  ลว 1 มิ.ย.65

96 ยา 10,340.00         10,340.00          เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 10,340.00            เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ราคาต ่าสุด I650106065  ลว 1 มิ.ย.65

97 ยา 11,000.00         11,000.00          เฉพาะเจาะจง มาสุ 11,000.00            มาสุ ราคาต ่าสุด I650106066  ลว 1 มิ.ย.65

98 ยา 6,000.00           6,000.00           เฉพาะเจาะจง สหแพทย์เภสัช 6,000.00              สหแพทย์เภสัช ราคาต ่าสุด I650106067  ลว 1 มิ.ย.65

99 ยา 10,700.00         10,700.00          เฉพาะเจาะจง ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 10,700.00            ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ ราคาต ่าสุด I650106068  ลว 1 มิ.ย.65

100 ยา 20,560.00         20,560.00          เฉพาะเจาะจง วีแอนด์วี กรุงเทพฯ 20,560.00            วีแอนด์วี กรุงเทพฯ ราคาต ่าสุด I650106069  ลว 1 มิ.ย.65

101 ยา 11,984.00         11,984.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 11,984.00            ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650106070  ลว 1 มิ.ย.65

102 เวชภัณฑ์ 9,309.00           9,309.00           เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 9,309.00              ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด I650106071  ลว 1 มิ.ย.65

103 เวชภัณฑ์ 7,648.36           7,648.36           เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 7,648.36              ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650106072  ลว 1 มิ.ย.65

104 ยา 89,880.00         89,880.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 89,880.00            ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650106073  ลว 1 มิ.ย.65



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

แบบสรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

วันท่ี1 - 30 มิถุนายน 2565

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนองานท่ี
จัดซ้ือ
หรือท่ี
จัดจ้าง

ล าดับ
ท่ี

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

105 ยา 36,594.00         36,594.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 36,594.00            ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650106074  ลว 1 มิ.ย.65

106 ยา 34,347.00         34,347.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา 34,347.00            ซิลลิค ฟาร์มา ราคาต ่าสุด I650106075  ลว 1 มิ.ย.65

107 จ้างเหมา 5,000 5,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวมารีน่า เรืองสว่าง 5,000.00              นางสาวมารีน่า เรืองสว่าง ราคาต ่าสุด 6 มิถุนายน 2565

108 ครุภัณฑ์ 575,000 575,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ยูแฟม คลีนิค 575,000.00          บจก.ยูแฟม คลีนิค ราคาต ่าสุด 53/2565 ลว 21 เม.ย.65

109 จ้างเหมา 1,200 1,200.00           เฉพาะเจาะจง นางปริสนา หิมมา 1,200.00              นางปริสนา หิมมา ราคาต ่าสุด 336/2565 ลว 5 พ.ค. 65

110 จ้างเหมา 19,500 19,500.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์ ใสกระจ่าง 19,500.00            นางสาวทัศนีย์ ใสกระจ่าง ราคาต ่าสุด 334/2565 ลว 30 เม.ย 65

3,139,648.98 3,139,648.98 3,139,648.98รวม


