
ล าดบั งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลทีคั่ดเลอืก

ที่ หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) โดยสรุป

1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีจงัหวัดพาณิชย ์จ ากดั (สาขา 1) 500.00       บริษัท ปัตตานีจงัหวัดพาณิชย ์จ ากดั (สาขา 1) 500.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1270 7-ม.ค.-62

2 วัสดุการเกษตร 2,320.00         2,320.00         เฉพาะเจาะจง อรุณี ฤทธิชัย 2,320.00    อรุณี ฤทธิชัย 2,320.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1271 7-ม.ค.-62

3 วัสดุส านักงาน 22,885.00       22,885.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากดั 22,885.00   บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากดั 22,885.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1272 7-ม.ค.-62

4 วัสดุงานบ้านงานครัว 27,900.00       27,900.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บี.บี.เค แอดวานซ์ มลัติเทรด 27,900.00   หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บี.บี.เค แอดวานซ์ มลัติเทรด 27,900.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//929 7-ม.ค.-62

5 วัสดุส านักงาน 3,300.00         3,300.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วน จ ากดั ล็อค ปร้ิน 3,300.00    หา้งหุน้ส่วน จ ากดั ล็อค ปร้ิน 3,300.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1273 7-ม.ค.-62

6 วัสดุส านักงาน 3,300.00         3,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน สองสามกา้ว 3,300.00    ร้าน สองสามกา้ว 3,300.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1311 9-ม.ค.-62

7 ซ่อมบ ารุง 1,350.00         1,350.00         เฉพาะเจาะจง บังแฮะ เซอร์วิส 1,350.00    บังแฮะ เซอร์วิส 1,350.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1303 9-ม.ค.-62

8 ค่าจา้งเหมา 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง ต่วนบริการ 3,000.00    ต่วนบริการ 3,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1443 9-ม.ค.-62

9 วัสดุงานบ้านงานครัว 735.00           735.00           เฉพาะเจาะจง ป.พัฒนา 735.00       ป.พัฒนา 735.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1336 10-ม.ค.-62

10 ครุภณัฑ์ส านักงาน 88,749.81       88,749.81       เฉพาะเจาะจง บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ ากดั 88,749.81   บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ ากดั 88,749.81   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1337 10-ม.ค.-62

11 วัสดุส านักงาน 19,567.00       19,567.00       เฉพาะเจาะจง ก.เคร่ืองเขยีน 19,567.00   ก.เคร่ืองเขยีน 19,567.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1338 10-ม.ค.-62

12 วัสดุส านักงาน 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วน จ ากดั ล็อค ปร้ิน 500.00       หา้งหุน้ส่วน จ ากดั ล็อค ปร้ิน 500.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1344 11-ม.ค.-62

13 ซ่อมบ ารุง 2,350.00         2,350.00         เฉพาะเจาะจง บังแฮะ เซอร์วิส 2,350.00    บังแฮะ เซอร์วิส 2,350.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1362 14-ม.ค.-62

14 ซ่อมบ ารุง 4,550.00         4,550.00         เฉพาะเจาะจง บังแฮะ เซอร์วิส 4,550.00    บังแฮะ เซอร์วิส 4,550.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1363 14-ม.ค.-62

15  วัสดุไฟฟ้า 4,392.35         4,392.35         เฉพาะเจาะจง บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ ากดั 4,392.35    บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ ากดั 4,392.35    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1367 14-ม.ค.-62

16 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,790.00         6,790.00         เฉพาะเจาะจง หา้งผ้านูดา ต้นไทร 6,790.00    หา้งผ้านูดา ต้นไทร 6,790.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1410 16-ม.ค.-62

17  วัสดุไฟฟ้า 6,790.00         6,790.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ ากดั 6,790.00    บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ ากดั 6,790.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1444 18-ม.ค.-62

18  วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,800.00       21,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 21,800.00   บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 21,800.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1463 21-ม.ค.-62

19 วัสดุส านักงาน 9,975.00         9,975.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอฟิราพาณิชย์ 9,975.00    ร้านอฟิราพาณิชย์ 9,975.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1467 21-ม.ค.-62

20 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง รุสนี ปีโตรเลียม 1,000.00    รุสนี ปีโตรเลียม 1,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1482 22-ม.ค.-62

21 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 730.00           730.00           เฉพาะเจาะจง รุสนี ปีโตรเลียม 730.00       รุสนี ปีโตรเลียม 730.00       คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1566 28-ม.ค.-62

22 วัสดุส านักงาน 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน สองสามกา้ว 5,000.00    ร้าน สองสามกา้ว 5,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1567 28-ม.ค.-62

23 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 29,719.99       29,719.99       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีจงัหวัดพาณิชย ์จ ากดั (สาขา 1) 29,719.99   บริษัท ปัตตานีจงัหวัดพาณิชย ์จ ากดั (สาขา 1) 29,719.99   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1626 31-ม.ค.-62

24 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 17,796.60       17,796.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วาย.แกส๊แอนด์ออยล์ ก าจดั (ส านักงานใหญ่)17,796.60   บริษัท ซี.วาย.แกส๊แอนด์ออยล์ ก าจดั (ส านักงานใหญ่)17,796.60   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1625 31-ม.ค.-62

และราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2561

โรงพยาบาลกะพ้อ ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัปัตตานี

วนัที ่ 31  มกราคม  2562

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา



25 จา้งตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏบิัติการ 22,345.00       22,345.00       เฉพาะเจาะจง แล็บ โซไซต้ี 22,345.00   แล็บ โซไซต้ี 22,345.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1321 10 ม.ค. 62

26 วัสดุทันตกรรม 43,191.62       43,191.62       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 43,191.62   บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 43,191.62   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1501 23 ม.ค. 62

27 วัสดุทันตกรรม 6,640.00         6,640.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูิต้ี เด็นตัล จ ากดั 6,640.00    บริษัท ยนูิต้ี เด็นตัล จ ากดั 6,640.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1502 23 ม.ค. 62

28 วัสดุทันตกรรม 6,700.00         6,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย จ ากดั 6,700.00    บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย จ ากดั 6,700.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1503 23 ม.ค. 62

29 วัสดุทันตกรรม 6,800.00         6,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากดั 6,800.00    บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากดั 6,800.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1504 23 ม.ค. 62

30 วัสดุทันตกรรม 2,739.20         2,739.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 2,739.20    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 2,739.20    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1505 23 ม.ค. 62

31 วัสดุทันตกรรม 4,670.00         4,670.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากดั 4,670.00    บริษัท ทันตสยาม จ ากดั 4,670.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1506 23 ม.ค. 62

32 วัสดุทันตกรรม 2,193.50         2,193.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 2,193.50    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 2,193.50    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1507 23 ม.ค. 62

33 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00         เฉพาะเจาะจง นายมาฮามะสีดิ  อาแด 6,555.00    นายมาฮามะสีดิ  อาแด 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 737/2561 28 ก.ย. 61

34 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสารีห่ะ  สามะ 6,555.00    นางสาวสารีห่ะ  สามะ 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 738/2561 28 ก.ย. 61

35 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00         เฉพาะเจาะจง นายอสิมะแอ  หามะ 6,555.00    นายอสิมะแอ  หามะ 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 744/2561 28 ก.ย. 61

36 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00         เฉพาะเจาะจง นายมูหัมหมัดชคุรี  หะมะ 6,555.00    นายมูหัมหมัดชคุรี  หะมะ 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 739/2561 28 ก.ย. 61

37 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวฮาลีเม๊าะ  อาแว 6,555.00    นางสาวฮาลีเม๊าะ  อาแว 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 742/2561 28 ก.ย. 61

38 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00         เฉพาะเจาะจง นายดอเลาะ  หะยเีปาะสู 6,555.00    นายดอเลาะ  หะยเีปาะสู 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 743/2561 28 ก.ย. 61

39 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 4,800.00         4,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสมปอง  มะเซ็ง 4,800.00    นางสมปอง  มะเซ็ง 4,800.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 745/2561 28 ก.ย. 61

40 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00         เฉพาะเจาะจง นายอฟัฟาน  แลมีซอ 6,555.00    นายอฟัฟาน  แลมีซอ 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 740/2561 28 ก.ย. 61

41 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00         เฉพาะเจาะจง นายมะฮาซัน  ดงตายา 6,555.00    นายมะฮาซัน  ดงตายา 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 746/2561 28 ก.ย. 61

42 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 7,720.00         7,720.00         เฉพาะเจาะจง นายมาหามะไซ  ซีบะ 7,720.00    นายมาหามะไซ  ซีบะ 7,720.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 748/2561 28 ก.ย. 61

43 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00         เฉพาะเจาะจง นางมาซีเตาะ  สามิ 6,555.00    นางมาซีเตาะ  สามิ 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 749/2561 28 ก.ย. 61

44 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 11,230.00       11,230.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอาแอเสาะ  สายอ 11,230.00   นางสาวอาแอเสาะ  สายอ 11,230.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 750/2561 28 ก.ย. 61

45 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00         เฉพาะเจาะจง นายแวซานุสี  แวเยง็ 6,555.00    นายแวซานุสี  แวเยง็ 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 747/2561 28 ก.ย. 61

46 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสูไฮดา  เด็งลา 6,555.00    นางสาวสูไฮดา  เด็งลา 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 752/2561 28 ก.ย. 61

47 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวซูไบดะห์  เซ็งสะ 6,555.00    นางสาวซูไบดะห์  เซ็งสะ 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 741/2561 28 ก.ย. 61

48 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 9,035.00         9,035.00         เฉพาะเจาะจง นายตูแวอสัวนั  อแียบาซอ 9,035.00    นายตูแวอสัวนั  อแียบาซอ 9,035.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 753/2561 28 ก.ย. 61

49 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 11,230.00       11,230.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนูรีฮัน  หะแว 11,230.00   นางสาวนูรีฮัน  หะแว 11,230.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 751/2561 28 ก.ย. 61

50 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวแวฟาเซียะห์  แวอาลี 6,555.00    นางสาวแวฟาเซียะห์  แวอาลี 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 754/2561 28 ก.ย. 61

51 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00         เฉพาะเจาะจง นายมัรวาน กอแต 6,555.00    นายมัรวาน กอแต 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 755/2561 28 ก.ย. 61

52 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00         เฉพาะเจาะจง นายฮาเซ็ง  มะนิ 6,555.00    นายฮาเซ็ง  มะนิ 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 756/2561 28 ก.ย. 61

53 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวส้อฟยีะ๊  การีมการ 6,555.00    นางสาวส้อฟยีะ๊  การีมการ 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 757/2561 28 ก.ย. 61

54 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบิัติงาน 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายแวอาบ๊ะ  กะเจะ 3,000.00    นายแวอาบ๊ะ  กะเจะ 3,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 758/2561 28 ก.ย. 61



55 ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอล เจ อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 4,000.00    บริษทั แอล เจ อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 4,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 759/2561 28 ก.ย. 61

56 ค่าเชา่เคร่ืองอา่นและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ 25,000.00       25,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เดวดิ แอนด์ โก 25,000.00   ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เดวดิ แอนด์ โก 25,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 492/2560 30 พ.ค. 60

57 ค่าจ้างซ่อมประตู 14,700.00       14,700.00       เฉพาะเจาะจง สารพัดช่าง กะพ้อ 14,700.00   สารพัดช่าง กะพ้อ 14,700.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1507 9 ก.พ. 62

58
ค่าจา้งปรับปรุงหอ้งเอกซเรย,์หอ้ง

อบุัติเหตุและฉกุเฉนิ 13,000.00       13,000.00       เฉพาะเจาะจง สารพัดช่าง กะพ้อ 13,000.00   สารพัดช่าง กะพ้อ 13,000.00   คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1324 10 ก.พ. 62

59
ค่าจา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ทะเบียน 

บฉ 3392 ปัตตานี 7,150.00         7,150.00         เฉพาะเจาะจง บังแฮะ เซอร์วิส 7,150.00    บังแฮะ เซอร์วิส 7,150.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1326 10 ก.พ. 62

60 ค่าจา้งติดต้ังบอร์ดหอ้งประชุม 6,580.00         6,580.00         เฉพาะเจาะจง สารพัดช่าง กะพ้อ 6,580.00    สารพัดช่าง กะพ้อ 6,580.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1325 10 ก.พ. 62

61  ยา          5,562.00          5,562.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั     5,562.00 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั     5,562.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1042 22 ม.ค. 62

62  ยา        19,200.00        19,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกว้มงักรเภสัช จ ากดั    19,200.00 บริษัท แกว้มงักรเภสัช จ ากดั    19,200.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1015 16 ม.ค. 62

63  ยา            486.00            486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากดั        486.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากดั        486.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0996 7 ม.ค. 62

64 ยา          5,112.00          5,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากดั     5,112.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากดั     5,112.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1004 16 ม.ค. 62

65 ยา          6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา่ เทรดด้ิง จ ากดั     6,000.00 บริษัท คอสมา่ เทรดด้ิง จ ากดั     6,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1003 14 ม.ค. 62

66 ยาและวัสดุการแพทย์          8,645.60          8,645.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั     8,645.60 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั     8,645.60 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1008 16 ม.ค. 62

67 ยา          2,685.00          2,685.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั     2,685.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั     2,685.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1041 22 ม.ค. 62

68 วัสดุการแพทย์          5,250.00          5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั     5,250.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั     5,250.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0995 7 ม.ค. 62

69 วัสดุการแพทย์          5,385.00          5,385.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั     5,385.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั     5,385.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1053 24 ม.ค. 62

70 วัสดุการแพทย์            856.00            856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั        856.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั        856.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1000 7 ม.ค. 62

71 ยา          3,189.91          3,189.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     3,189.91 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     3,189.91 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1009 16 ม.ค. 62

72 ยา          4,686.60          4,686.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     4,686.60 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     4,686.60 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1010 16 ม.ค. 62

73 วัสดุการแพทย์        13,939.96        13,939.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั    13,939.96 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั    13,939.96 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1026 18 ม.ค. 62

74 วัสดุการแพทย์          6,955.00          6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     6,955.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     6,955.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1027 18 ม.ค. 62

75 วัสดุการแพทย์          1,712.00          1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     1,712.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     1,712.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1028 18 ม.ค. 62

76 ยา          4,579.60          4,579.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     4,579.60 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     4,579.60 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1029 18 ม.ค. 62

77 วัสดุการแพทย์          3,852.00          3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     3,852.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     3,852.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1031 18 ม.ค. 62

78 ยา          3,017.40          3,017.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     3,017.40 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     3,017.40 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1032 18 ม.ค. 62

79 วัสดุการแพทย์          3,210.00          3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     3,210.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     3,210.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1039 22 ม.ค. 62

80 ยา        16,349.60        16,349.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั    16,349.60 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั    16,349.60 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1030 18 ม.ค. 62

81 ยา          6,741.00          6,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั     6,741.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั     6,741.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1036 18 ม.ค. 62

82 ยา          3,852.00          3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั     3,852.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั     3,852.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1038 22 ม.ค. 62

83 ยา        12,067.00        12,067.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั    12,067.00 บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั    12,067.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0993 7 ม.ค. 62



84 ยา        17,238.40        17,238.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั    17,238.40 บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั    17,238.40 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1023 18 ม.ค. 62

85 ยา          3,760.00          3,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากดั     3,760.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากดั     3,760.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0999 7 ม.ค. 62

86 ยา          5,500.00          5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากดั     5,500.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากดั     5,500.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1050 24 ม.ค. 62

87 ยา          4,960.00          4,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ.เคมคีอลส์ (1979) จ ากดั     4,960.00 บริษัท ท.ีโอ.เคมคีอลส์ (1979) จ ากดั     4,960.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1046 22 ม.ค. 62

88 ยา          3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ.เคมคีอลส์ (1979) จ ากดั     3,600.00 บริษัท ท.ีโอ.เคมคีอลส์ (1979) จ ากดั     3,600.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1047 22 ม.ค. 62

89 วัสดุการแพทย์        15,641.00        15,641.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั    15,641.00 บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั    15,641.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1018 17 ม.ค. 62

90 ยา          3,852.00          3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ ากดั     3,852.00 บริษัท บางกอกดรัก จ ากดั     3,852.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1016 16 ม.ค. 62

91 ยา          9,244.80          9,244.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ ากดั     9,244.80 บริษัท บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ ากดั     9,244.80 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1025 18 ม.ค. 62

92 ยา          3,060.00          3,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพาโอสถ จ ากดั     3,060.00 บริษัท บูรพาโอสถ จ ากดั     3,060.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1045 22 ม.ค. 62

93
ยา

       23,510.00        23,510.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 

จ ากดั

   23,510.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 

จ ากดั

   23,510.00

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1034 18 ม.ค. 62

94 ยา          4,250.00          4,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมคัิลส์ จ ากดั     4,250.00 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมคัิลส์ จ ากดั     4,250.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1037 22 ม.ค. 62

95 ยา        10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั    10,000.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั    10,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1003 11 ม.ค. 62

96 ยา          2,446.00          2,446.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี เคม ีจ ากดั     2,446.00 บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี เคม ีจ ากดั     2,446.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1005 16 ม.ค. 62

97 ยา          9,080.00          9,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี เคม ีจ ากดั     9,080.00 บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี เคม ีจ ากดั     9,080.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1006 16 ม.ค. 62

98 ยา          2,080.00          2,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั     2,080.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั     2,080.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1033 18 ม.ค. 62

99 ยา          2,400.00          2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั     2,400.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั     2,400.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1035 18 ม.ค. 62

100 ยา          2,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั     2,000.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั     2,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1019 17 ม.ค. 62

101 วัสดุการแพทย์        22,877.40        22,877.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั    22,877.40 บริษัท พ.ีซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั    22,877.40 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1013 16 ม.ค. 62

102 วัสดุการแพทย์          9,737.00          9,737.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั     9,737.00 บริษัท พ.ีซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั     9,737.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1014 16 ม.ค. 62

103 วัสดุการแพทย์        36,152.00        36,152.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั    36,152.00 บริษัท พ.ีซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั    36,152.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1049 24 ม.ค. 62

104 วัสดุการแพทย์          9,380.00          9,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากดั     9,380.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากดั     9,380.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1040 22 ม.ค. 62

105 ยา          5,880.00          5,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั     5,880.00 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั     5,880.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1044 22 ม.ค. 62

106 ยา          8,000.00          8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เภสัชกรรมนครพัฒนา จ ากดั     8,000.00 บริษัท เภสัชกรรมนครพัฒนา จ ากดั     8,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1021 17 ม.ค. 62

107 ยา          2,600.00          2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ ากดั     2,600.00 บริษัท มาซา แลบ จ ากดั     2,600.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1056 22 ม.ค. 62

108 ยา          2,192.00          2,192.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากดั     2,192.00 บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากดั     2,192.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0997 1 ม.ค. 62

109 ยา          3,852.75          3,852.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยเูมด้า จ ากดั     3,852.75 บริษัท ยเูมด้า จ ากดั     3,852.75 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1048 22 ม.ค. 62

110
ยา

       45,895.00        45,895.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากดั 

(มหาชน)

   45,895.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากดั 

(มหาชน)

   45,895.00

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1011 16 ม.ค. 62

111 ยา          5,041.00          5,041.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากดั     5,041.00 บริษัท วิทยาศรม จ ากดั     5,041.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1052 24 ม.ค. 62

112 ยา          3,690.00          3,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั     3,690.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั     3,690.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1020 17 ม.ค. 62



113 ยา          4,246.00          4,246.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั     4,246.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั     4,246.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1007 16 ม.ค. 62

114 ยา          3,380.00          3,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั     3,380.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั     3,380.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1048 22 ม.ค. 62

115
ยา

         2,505.00          2,505.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จ ากดั

    2,505.00 บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จ ากดั

    2,505.00

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1024 18 ม.ค. 62

116 ยา        18,725.00        18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั    18,725.00 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั    18,725.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1034 18 ม.ค. 62

117 ยา          3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง รพร.สายบุรี     3,000.00 รพร.สายบุรี     3,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/34 3 ม.ค. 62

118 ยา          2,990.00          2,990.00 เฉพาะเจาะจง รพร.สายบุรี     2,990.00 รพร.สายบุรี     2,990.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/213 17 ม.ค. 62

119 ยา          1,750.00          1,750.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลหว้ยยอด     1,750.00 โรงพยาบาลหว้ยยอด     1,750.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/211 17 ม.ค. 62

120
ยา

           455.00            455.00

เฉพาะเจาะจง

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่ม

เงินทุนหมนุเวียน

       455.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่ม

เงินทุนหมนุเวียน

       455.00

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1065 14 ม.ค. 62

121 ยา            580.00            580.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี        580.00 ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี        580.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0998 7 ม.ค. 62

122 ยา          3,230.00          3,230.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี     3,230.00 ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี     3,230.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1022 17 ม.ค. 62

123
ยา

         1,944.00          1,944.00

เฉพาะเจาะจง

ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมคีอล 

ประเทศไทย

    1,944.00 ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมคีอล 

ประเทศไทย

    1,944.00

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1012 16 ม.ค. 62

124 วัสดุการแพทย์          3,100.00          3,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล     3,100.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล     3,100.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0994 7 ม.ค. 62

125 วัสดุเภสัชกรรมและวัสดุการแพทย์          8,850.00          8,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล     8,850.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล     8,850.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1043 22 ม.ค. 62

126 ยา          5,535.00          5,535.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี     5,535.00 หจก.ภญิโญฟาร์มาซี     5,535.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1017 17 ม.ค. 62

127 วัสดุการแพทย์        29,640.00        29,640.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสินสิริ เมดิเทค    29,640.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสินสิริ เมดิเทค    29,640.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1051 24 ม.ค. 62

128 ยา          1,690.60          1,690.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม     1,690.60 องค์การเภสัชกรรม     1,690.60 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0860 18 ม.ค. 62

129 ยา            128.40            128.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม        128.40 องค์การเภสัชกรรม        128.40 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0860 18 ม.ค. 62

130 ยา          2,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม     2,000.00 องค์การเภสัชกรรม     2,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0860 18 ม.ค. 62

131 ยา          2,056.20          2,056.20 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม     2,056.20 องค์การเภสัชกรรม     2,056.20 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0860 18 ม.ค. 62

132 ยาและวัสดุการแพทย์        81,878.02        81,878.02 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม    81,878.02 องค์การเภสัชกรรม    81,878.02 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0860 18 ม.ค. 62


