
ล าดบั งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลทีคั่ดเลอืก

ที่ หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) โดยสรุป

1  วสัดุงานบ้าน-งานครัว 19,176.00       19,176.00       เฉพาะเจาะจง บี. เอ. เค. สปาคลีนนิง่ 19,176.00  บี. เอ. เค. สปาคลีนนิง่ 19,176.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//930 7-ธ.ค.-61

2  วสัดุงานบ้าน-งานครัว 30,170.00       30,170.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 30,170.00  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 30,170.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//929 7-ธ.ค.-61

3  วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง รุสนี ปีโตรเลียม 500.00      รุสนี ปีโตรเลียม 500.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//961 12-ธ.ค.-61

4  วสัดุคอมพวิเตอร์ 14,000.00       14,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พกิเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 14,000.00  บริษทั พกิเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 14,000.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//962 12-ธ.ค.-61

5  วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรามันห์ด ารง 1,500.00    ร้านรามันห์ด ารง 1,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//992 13-ธ.ค.-61

6  วสัดุการแพทย์ 49,300.00       49,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปัตตานีออ๊กซิเยน่ จ ากดั 49,300.00  บริษทั ปัตตานีออ๊กซิเยน่ จ ากดั 49,300.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//983 13-ธ.ค.-61

7  วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 935.00           935.00           เฉพาะเจาะจง รุสนี ปีโตรเลียม 935.00      รุสนี ปีโตรเลียม 935.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1027 17-ธ.ค.-61

8  วสัดุส านักงาน 25,731.00       25,731.00       เฉพาะเจาะจง ก.เคร่ืองเขยีน 25,731.00  ก.เคร่ืองเขยีน 25,731.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1028 17-ธ.ค.-61

9  วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง รุสนี ปีโตรเลียม 500.00      รุสนี ปีโตรเลียม 500.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1147 25-ธ.ค.-61

10  วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 615.00           615.00           เฉพาะเจาะจง รุสนี ปีโตรเลียม 615.00      รุสนี ปีโตรเลียม 615.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1162 26-ธ.ค.-61

11  วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 29,169.00 29,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี.วาย.แกส๊แอนด์ออยล์ จ ากดั 29,169.00 บริษทั ซี.วาย.แกส๊แอนด์ออยล์ จ ากดั 29,169.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1195 28-ธ.ค.-61

12  วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 23,747.34 23,747.34 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปัตตานีจังหวดัพาณิชย ์ จ ากดั 23,747.34 บริษทั ปัตตานีจังหวดัพาณิชย ์ จ ากดั 23,747.34 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3//1194 28-ธ.ค.-61

13 จ้างตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบิัติการ 21,780.00       21,780.00       เฉพาะเจาะจง แล็บ โซไซต้ี 21,780.00  แล็บ โซไซต้ี 21,780.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/881 4 ธ.ค. 61

14  จ้างเหมาท าฟนัปลอม 12,952.35       12,952.35       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากดั 12,952.35  บริษทั ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากดั 12,952.35  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/923 7 ธ.ค. 61

15  วสัดุทันตกรรม 54,235.09       54,235.09       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 54,235.09  บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 54,235.09  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1021 17 ธ.ค. 61

16 วสัดุทันตกรรม 8,260.00         8,260.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยนูิต้ี เด็นตัล จ ากดั 8,260.00    บริษทั ยนูิต้ี เด็นตัล จ ากดั 8,260.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1022 17 ธ.ค. 61

17 วสัดุทันตกรรม 29,400.00       29,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดีเอส เคอร์ จ ากดั 29,400.00  บริษทั เอสดีเอส เคอร์ จ ากดั 29,400.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1023 17 ธ.ค. 61

18 วสัดุทันตกรรม 5,272.00         5,272.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท์ จ ากดั 5,272.00    บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท์ จ ากดั 5,272.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1024 17 ธ.ค. 61

19 วสัดุทันตกรรม 3,700.00         3,700.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน จ ากดั เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ 3,700.00    ห้างหุ้นส่วน จ ากดั เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ 3,700.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1025 17 ธ.ค. 61

20 วสัดุทันตกรรม 18,660.00       18,660.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 18,660.00  บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 18,660.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1026 17 ธ.ค. 61

21 จ้างเหมาท าฟนัปลอม 11,657.65       11,657.65       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากดั 11,657.65  บริษทั ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากดั 11,657.65  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1061 19 ธ.ค. 61

22 วสัดุการแพทย์ 16,900.00       16,900.00       เฉพาะเจาะจง เจ.อาร์.พ ีอปุกรณ์การแพทย์ 16,900.00  เจ.อาร์.พ ีอปุกรณ์การแพทย์ 16,900.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0746 19/12/61

23  ยา 4,454.41         4,454.41         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 4,454.41    บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 4,454.41    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0765 19/12/61

24  ยา 7,200.00         7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 7,200.00    บริษทั แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 7,200.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0737 14/12/61

25 ยา 1,200.00         1,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โกลบอลฟาร์ม จ ากดั 1,200.00    บริษทั โกลบอลฟาร์ม จ ากดั 1,200.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0747 19/12/61

26 ยา 1,250.00         1,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โกลบอลฟาร์ม จ ากดั 1,250.00    บริษทั โกลบอลฟาร์ม จ ากดั 1,250.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0753 19/12/61

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลกะพ้อ ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัปัตตานี

วนัที ่ 28  ธันวาคม  2561

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
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และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง



27 ยา 1,650.00         1,650.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 1,650.00    บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 1,650.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0750 19/12/61

28 ยา 6000 6000 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 6000 บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 6000 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0745 14/12/61

29 ยา 31,244.00       31,244.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 31,244.00  บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 31,244.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0744 14/12/61

30 ยา 3,595.20         3,595.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 3,595.20    บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 3,595.20    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0758 19/12/61

31 ยา 3,740.00         3,740.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 3,740.00    บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 3,740.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0756 19/12/61

32 วสัดุการแพทย์ 2,100.00         2,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั 2,100.00    บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั 2,100.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0742 14/12/61

33 วสัดุการแพทย์ 2,760.00         2,760.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั 2,760.00    บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั 2,760.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0764 19/12/61

34 วสัดุการแพทย์ 7,704.00         7,704.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั 7,704.00    บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั 7,704.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0730 14/12/61

35 วสัดุการแพทย์ 2,247.00         2,247.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั 2,247.00    บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั 2,247.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0731 14/12/61

36 วสัดุการแพทย์ 1,733.40         1,733.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั 1,733.40    บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั 1,733.40    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0732 14/12/61

37 ยา 4,579.60         4,579.60         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั 4,579.60    บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั 4,579.60    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0760 19/12/61

38 ยา 3,017.40         3,017.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั 3,017.40    บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั 3,017.40    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0761 19/12/61

39 วสัดุการแพทย์ 3,210.00         3,210.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั 3,210.00    บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั 3,210.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0770 20/12/61

40 วสัดุการแพทย์ 18,968.96       18,968.96       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั 18,968.96  บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั 18,968.96  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0779 20/12/61

41 ยา 5,114.60         5,114.60         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 5,114.60    บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 5,114.60    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0733 14/12/61

42 ยา 18,660.80       18,660.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 18,660.80  บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 18,660.80  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0734 14/12/61

43 ยา 520.00           520.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมนฟาร์มา จ ากดั 520.00      บริษทั ที.แมนฟาร์มา จ ากดั 520.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/520 20/12/61

44 ยา 7,000.00         7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมนฟาร์มา จ ากดั 7,000.00    บริษทั ที.แมนฟาร์มา จ ากดั 7,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0775 20/12/61

45 ยา 6,760.00         6,760.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากดั 6,760.00    บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1976) จ ากดั 6,760.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0776 20/12/61

46 วสัดุการแพทย์ 9,240.00         9,240.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั 9,240.00    บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั 9,240.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0738 14/12/61

47 ยา 2,580.00         2,580.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอกดรัก จ ากดั 2,580.00    บริษทั บางกอกดรัก จ ากดั 2,580.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0751 19/12/61

48 ยา 556.40           556.40           เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอล็.ฮ้ัว จ ากดั 556.40      บริษทั บี.เอล็.ฮ้ัว จ ากดั 556.40      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0772 20/12/61

49 ยา 6,933.60         6,933.60         เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอล็.ฮ้ัว จ ากดั 6,933.60    บริษทั บี.เอล็.ฮ้ัว จ ากดั 6,933.60    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0774 20/12/61

50 ยา 2,748.00         2,748.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บูรพาโอสถ จ ากดั 2,748.00    บริษทั บูรพาโอสถ จ ากดั 2,748.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0723 6/12/61

51 ยา 1,200.00         1,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 1,200.00    บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 1,200.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0759 19/12/61

52 ยา 9,160.00         9,160.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 9,160.00    บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 9,160.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0787 21/12/61

53 ยา 5,100.00         5,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั 5,100.00    บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั 5,100.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0762 19/12/61

54 ยา 7,100.00         7,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 7,100.00    บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 7,100.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0783 21/12/61

55 ยา 2,040.00         2,040.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เคมี จ ากดั 2,040.00    บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เคมี จ ากดั 2,040.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0735 14/12/61

56 ยา 1,521.00         1,521.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เคมี จ ากดั 1,521.00    บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เคมี จ ากดั 1,521.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0736 14/12/61

57 ยา 13,000.00       13,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เคมี จ ากดั 13,000.00  บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เคมี จ ากดั 13,000.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0739 14/12/61

58 ยา 2,650.00         2,650.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เคมี จ ากดั 2,650.00    บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เคมี จ ากดั 2,650.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0754 19/12/61



59 ยา 2,482.00         2,482.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 2,482.00    บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 2,482.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0749 19/12/61

60 วสัดุการแพทย์ 4,320.00         4,320.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั 4,320.00    บริษทั พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั 4,320.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0722 6/12/61

61 วสัดุการแพทย์ 8,500.00         8,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั 8,500.00    บริษทั พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั 8,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0724 6/12/61

62 วสัดุการแพทย์ 19,372.00       19,372.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั 19,372.00  บริษทั พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั 19,372.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0784 21/12/61

63 วสัดุเภสัชกรรมและวสัดุการแพทย์ 7,575.00         7,575.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั 7,575.00    บริษทั พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั 7,575.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0785 21/12/61

64 วสัดุการแพทย์ 3,880.00         3,880.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โพส เฮลท์แคร์ จ ากดั 3,880.00    บริษทั โพส เฮลท์แคร์ จ ากดั 3,880.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0768 20/12/61

65 ยา 2,940.00         2,940.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั 2,940.00    บริษทั ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั 2,940.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0777 20/12/61

66 ยา 12,000.00       12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เภสัชกรรมนครพฒันา จ ากดั 12,000.00  บริษทั เภสัชกรรมนครพฒันา จ ากดั 12,000.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0729 6/12/61

67 ยา 2,600.00         2,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มาซา แลบ จ ากดั 2,600.00    บริษทั มาซา แลบ จ ากดั 2,600.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0752 19/12/61

68 ยา 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ ากดั 3,000.00    บริษทั มาสุ จ ากดั 3,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0771 20/12/61

69 ยา 10,836.00       10,836.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ยโูทเปี้ยน จ ากดั 10,836.00  บริษทั ยโูทเปี้ยน จ ากดั 10,836.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0720 6/12/61

70 ยา 7,704.00         7,704.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยโูทเปี้ยน จ ากดั 7,704.00    บริษทั ยโูทเปี้ยน จ ากดั 7,704.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0721 6/12/61

71 ยา 7,652.00         7,652.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยโูทเปี้ยน จ ากดั 7,652.00    บริษทั ยโูทเปี้ยน จ ากดั 7,652.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0767 19/12/61

72 ยา 3,368.50         3,368.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั ยเูมด้า จ ากดั 3,368.50    บริษทั ยเูมด้า จ ากดั 3,368.50    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0766 19/12/61

73 ยา 8,131.00         8,131.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากดั 8,131.00    บริษทั เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากดั 8,131.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0781 21/12/61

74 ยา 7,850.00         7,850.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากดั (มหาชน) 7,850.00    บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากดั (มหาชน) 7,850.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0719 6/12/61

75 ยา 32,755.00       32,755.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากดั (มหาชน) 32,755.00  บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากดั (มหาชน) 32,755.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0743 14/12/61

76 ยา 4,613.00         4,613.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั วทิยาศรม จ ากดั 4,613.00    บริษทั วทิยาศรม จ ากดั 4,613.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0780 20/12/61

77 ยา 5,400.00         5,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สตาร์แล็บ จ ากดั 5,400.00    บริษทั สตาร์แล็บ จ ากดั 5,400.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0728 6/12/61

78 ยา 4,012.50         4,012.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 4,012.50    บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 4,012.50    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0741 14/12/61

79 ยา 5,300.00         5,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 5,300.00    บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 5,300.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0748 19/12/61

80 ยา 963.00           963.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 963.00      บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 963.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0786 21/12/61

81 ยา 750.00           750.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 750.00      บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 750.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0763 19/12/61

82 ยา 2,301.00         2,301.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 2,301.00    บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 2,301.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0757 19/12/61

83 วสัดุการแพทย์ 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากดั 9,000.00    บริษทั ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากดั 9,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0773 20/12/61

84 ยา 16,050.00       16,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 16,050.00  บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 16,050.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0755 19/12/61

85 ยา 2,575.00         2,575.00         เฉพาะเจาะจง รพร.สายบุรี 2,575.00    รพร.สายบุรี 2,575.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/4708 7/12/61

86 ยา 1,590.00         1,590.00         เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 1,590.00    ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 1,590.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0782 21/12/61

87 วสัดุการแพทย์ 1,350.00         1,350.00         เฉพาะเจาะจง หจก. พซีีซีแอล เมดิคอล 1,350.00    หจก. พซีีซีแอล เมดิคอล 1,350.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0727 6/12/61

88 วสัดุการแพทย์ 4,540.00         4,540.00         เฉพาะเจาะจง หจก. พซีีซีแอล เมดิคอล 4,540.00    หจก. พซีีซีแอล เมดิคอล 4,540.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0740 14/12/61

89 ยา 4,485.00         4,485.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 4,485.00    หจก.ภญิโญฟาร์มาซี 4,485.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0778 20/12/61

90 วสัดุเภสัชกรรม 26,000.00       26,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษณิอนิเตอร์แพค 26,000.00  หจก.ลาภทักษณิอนิเตอร์แพค 26,000.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0725 6/12/61



91 วสัดุเภสัชกรรม 28,000.00       28,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษณิอนิเตอร์แพค 28,000.00  หจก.ลาภทักษณิอนิเตอร์แพค 28,000.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0726 6/12/61

92 ยาและวสัดุการแพทย์ 24,848.25       24,848.25       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 24,848.25  องค์การเภสัชกรรม 24,848.25  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0572 18/12/61

93 ยา 510.00           510.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 510.00      องค์การเภสัชกรรม 510.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0572 18/12/61

94 ยา 3,300.00         3,300.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,300.00    องค์การเภสัชกรรม 3,300.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/0572 18/12/61

95 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

96 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

97 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

98 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

99 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

100 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

101 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

102 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

103 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

104 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

105 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

106 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

107 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

108 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

109 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

110 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

111 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

112 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

113 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

114 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

115 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

116 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

117 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

118 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

119 ค่าซ่อมครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ 18,000.00       18,000.00       เฉพาะเจาะจง ปัญญา เมดิคอล แอนด์ เอน็จิเนียร์ร่ิง 18,000.00  ปัญญา เมดิคอล แอนด์ เอน็จิเนียร์ร่ิง 18,000.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/981 13 ธ.ค. 61

120 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 8,500.00         8,500.00         เฉพาะเจาะจง นายด ารงฤทธิ ์ ถรีาวฒิุ 8,500.00    นายด ารงฤทธิ ์ ถรีาวฒิุ 8,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/941 11 ธ.ค. 61

121 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ทะเบียน นข 1810 5274.03 5274.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันปัตตานี (2000)จ ากดั 5274.03 บริษัท สยามนิสสันปัตตานี (2000)จ ากดั 5274.03 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1045 18 ธ.ค. 61


