
ล าดบั งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลทีคั่ดเลอืก

ที่ หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) โดยสรุป

1 วัสดุส านักงาน 4,750.00         4,750.00    เฉพาะเจาะจง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์การมหาชน) 4,750.00    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์การมหาชน) 4,750.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1644 1-ก.พ.-62

2 ซ่อมครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 2,120.00         2,120.00    เฉพาะเจาะจง สุกรี ออโต้แอร์ 2,120.00    สุกรี ออโต้แอร์ 2,120.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1673 4-ก.พ.-62

3 ซ่อมครุภณัฑ์ไฟฟ้าฯ 1,712.00         1,712.00    เฉพาะเจาะจง รัชส่ือสาร 1,712.00    รัชส่ือสาร 1,712.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1707 7-ก.พ.-62

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00         1,000.00    เฉพาะเจาะจง รุสนี ปีโตรเลียม 1,000.00    รุสนี ปีโตรเลียม 1,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1731 8-ก.พ.-62

5 ค่าจา้ง 2,500.00         2,500.00    เฉพาะเจาะจง นายมะหะมะรอสดี    สาและ 2,500.00    นายมะหะมะรอสดี    สาและ 2,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1732 8-ก.พ.-62

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 615.00           615.00      เฉพาะเจาะจง รุสนี ปีโตรเลียม 615.00      รุสนี ปีโตรเลียม 615.00      คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1797 11-ก.พ.-62

7 ครุภณัฑ์ส ารวจ 14,445.00       14,445.00  เฉพาะเจาะจง ออโต้เวิลด์ ส านักงานใหญ่ 14,445.00  ออโต้เวิลด์ ส านักงานใหญ่ 14,445.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1755 11-ก.พ.-62

8 ค่าจา้ง 2,500.00         2,500.00    เฉพาะเจาะจง สุกรี ออโต้แอร์ 2,500.00    สุกรี ออโต้แอร์ 2,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1839 15-ก.พ.-62

9 วัสดุการแพทย์ 49,300.00       49,300.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีออ๊กซิเยน่ จ ากดั 49,300.00  บริษัท ปัตตานีออ๊กซิเยน่ จ ากดั 49,300.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1840 15-ก.พ.-62

10 วัสดุส านักงาน 1,637.10         1,637.10    เฉพาะเจาะจง จงกลณีการไฟฟ้า 1,637.10    จงกลณีการไฟฟ้า 1,637.10    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1816 15-ก.พ.-62

11 วัสดุไฟฟ้าฯ 1,872.50         1,872.50    เฉพาะเจาะจง จงกลณีการไฟฟ้า 1,872.50    จงกลณีการไฟฟ้า 1,872.50    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1817 15-ก.พ.-62

12 วัสดุยานพาหนะ 26,000.00       26,000.00  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ปัตตานีธีระยางยนต์ 26,000.00  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ปัตตานีธีระยางยนต์ 26,000.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1881 21-ก.พ.-62

13 ครุภณัฑ์ส านักงาน 32,400.00       32,400.00  เฉพาะเจาะจง สุกรี ออโต้แอร์ 32,400.00  สุกรี ออโต้แอร์ 32,400.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1884 21-ก.พ.-62

14 ครุภณัฑ์ส านักงาน 10,300.00       10,300.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากดั 10,300.00  บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากดั 10,300.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1885 21-ก.พ.-62

15 วัสดุการแพทย์ 11,550.00       11,550.00  เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อาชวา เฮลธ์แคร์ 11,550.00  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อาชวา เฮลธ์แคร์ 11,550.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1901 22-ก.พ.-62

16 วัสดุส านักงาน 8,500.00         8,500.00    เฉพาะเจาะจง ก.เคร่ืองเขยีน 8,500.00    ก.เคร่ืองเขยีน 8,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1926 25-ก.พ.-62

17 ซ่อมบ ารุง 3,275.27         3,275.27    เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามนิสสันปัตตานี  (2000) จ ากดั 3,275.27    บริษัท  สยามนิสสันปัตตานี  (2000) จ ากดั 3,275.27    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1941 26-ก.พ.-62

18 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 76,000.00       76,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 76,000.00  บริษัท ไอเมดลาบอราทอร่ี จ ากดั 76,000.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1722 8 ก.พ. 62

19 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 88,290.00       88,290.00  เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 88,290.00  ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 88,290.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1723 8 ก.พ. 62

20 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 70,200.00       70,200.00  เฉพาะเจาะจง ทีเค เมดดิเทค 70,200.00  ทีเค เมดดิเทค 70,200.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1724 8 ก.พ. 62

21 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,600.00       75,600.00  เฉพาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย 75,600.00  เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี 75,600.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1725 8 ก.พ. 62

22 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 72,000.00       72,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอก็ซ์แล็บ  จ ากดั 72,000.00  บริษัท เอก็ซ์แล็บ จ ากดั 72,000.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1726 8 ก.พ. 62

23 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 65,240.00       65,240.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 65,240.00  บริษัท ไอเมดลาบอราทอร่ี จ ากดั 65,240.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1727 8 ก.พ. 62

24 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,460.00       11,460.00  เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 11,460.00  ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 11,460.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1728 8 ก.พ. 62

25 จา้งเหมาท าฟันปลอม 8,260.40         8,260.40    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากดั 8,260.40    บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากดั 8,260.40    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1729 8 ก.พ. 62

และราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562

โรงพยาบาลกะพ้อ ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัปัตตานี

วนัที ่ 28  กุมภาพันธ์  2562

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา



26 จา้งตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏบิัติการ 31,540.00       31,540.00  เฉพาะเจาะจง แล็บ โซไซต้ี 31,540.00  แล็บ โซไซต้ี 31,540.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1746 11 ก.พ. 62

27 วัสดุทันตกรรม 5,370.00         5,370.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น 5,370.00    บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น 5,370.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1741 11 ก.พ. 62

28 วัสดุทันตกรรม 5,980.00         5,980.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากดั 5,980.00    บริษัท เด็นท์-เมท จ ากดั 5,980.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1742 11 ก.พ. 62

29 วัสดุทันตกรรม 4,390.00         4,390.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นทัล่ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั 4,390.00    บริษัท ไดรว์ เด็นทัล่ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั 4,390.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1743 11 ก.พ. 62

30 วัสดุทันตกรรม 8,043.00         8,043.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากดั 8,043.00    บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากดั 8,043.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1744 11 ก.พ. 62

31 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,500.00         4,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 4,500.00    บริษัท ไอเมดลาบอราทอร่ี จ ากดั 4,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1761 12 ก.พ. 62

32 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 76,000.00       76,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 76,000.00  บริษัท ไอเมดลาบอราทอร่ี จ ากดั 76,000.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1827 15 ก.พ. 62

33 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,136.00         5,136.00    เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 5,136.00    ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 5,136.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1828 15 ก.พ. 62

34 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 56,420.00       56,420.00  เฉพาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย 56,420.00  เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี 56,420.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1829 15 ก.พ. 62

35 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00       25,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 25,000.00  บริษัท ไอเมดลาบอราทอร่ี จ ากดั 25,000.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1830 15 ก.พ. 62

36 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00       75,000.00  เฉพาะเจาะจง ทีเค เมดดิเทค 75,000.00  ทีเค เมดดิเทค 75,000.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1831 15 ก.พ. 62

37 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,760.00       97,760.00  เฉพาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย 97,760.00  เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี 97,760.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1832 15 ก.พ. 62

38 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,000.00       20,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากดั 20,000.00  บริษัท ไอเมดลาบอราทอร่ี จ ากดั 20,000.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1833 15 ก.พ. 62

39 จา้งเหมาท าฟันปลอม 20,816.85       20,816.85  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากดั 20,816.85  บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากดั 20,816.85  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1835 15 ก.พ. 62

40 วัสดุทันตกรรม 9,300.00         9,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมติร 1967 จ ากดั 9,300.00    บริษัท ชูมติร 1967 จ ากดั 9,300.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน 0032.3/1882 21 ก.พ. 62

41  ยา          3,980.40     3,980.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั     3,980.40 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั     3,980.40 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1259 15 ก.พ. 62

42  ยา          5,400.00     5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกว้มงักรเภสัช จ ากดั     5,400.00 บริษัท แกว้มงักรเภสัช จ ากดั     5,400.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1251 14 ก.พ. 62

43  ยา          1,050.00     1,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากดั     1,050.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากดั     1,050.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1237 6 ก.พ. 62

44 ยา          1,090.00     1,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากดั     1,090.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากดั     1,090.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1255 14 ก.พ. 62

45 ยา          3,964.00     3,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากดั     3,964.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากดั     3,964.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1282 15 ก.พ. 62

46 ยา          5,392.80     5,392.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั     5,392.80 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั     5,392.80 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1252 14 ก.พ. 62

47 ยา        11,716.50   11,716.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั   11,716.50 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั   11,716.50 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1263 14 ก.พ. 62

48 ยา          2,965.00     2,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั     2,965.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั     2,965.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1261 15 ก.พ. 62

49 วัสดุการแพทย์          9,520.00     9,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั     9,520.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั     9,520.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1277 15 ก.พ. 62

50 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.0032.3/1247 14 ก.พ. 62

51 วัสดุการแพทย์            898.80       898.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั       898.80 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั       898.80 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1248 14 ก.พ. 62

52 วัสดุการแพทย์          2,568.00     2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     2,568.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     2,568.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1254 14 ก.พ. 62

53 วัสดุการแพทย์          1,669.20     1,669.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     1,669.20 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     1,669.20 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1267 15 ก.พ. 62

54 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.0032.3/1268 15 ก.พ. 62

55 ยา          2,140.00     2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั     2,140.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั     2,140.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1249 14 ก.พ. 62

56 ยา          6,676.80     6,676.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั     6,676.80 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั     6,676.80 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1269 15 ก.พ. 62



57 ยา          6,032.00     6,032.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั     6,032.00 บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั     6,032.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1274 15 ก.พ. 62

58 ยา          1,400.00     1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากดั     1,400.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากดั     1,400.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1238 6 ก.พ. 62

59 ยา          2,900.00     2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากดั     2,900.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากดั     2,900.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1244 14 ก.พ. 62

60 ยา          1,000.00     1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากดั     1,000.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากดั     1,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1245 14 ก.พ. 62

61 ยา        17,930.00   17,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากดั   17,930.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากดั   17,930.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1271 15 ก.พ. 62

62 ยา          4,580.00     4,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ.เคมคีอลส์ (1979) จ ากดั     4,580.00 บริษัท ท.ีโอ.เคมคีอลส์ (1979) จ ากดั     4,580.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1256 14 ก.พ. 62

63 วัสดุการแพทย์        14,100.00   14,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั   14,100.00 บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั   14,100.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1272 15 ก.พ. 62

64 ยา          3,180.00     3,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ ากดั     3,180.00 บริษัท บางกอกดรัก จ ากดั     3,180.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1258 15 ก.พ. 62

65 ยา          4,622.40     4,622.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ ากดั     4,622.40 บริษัท บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ ากดั     4,622.40 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1266 15 ก.พ. 62

66 ยา          8,820.00     8,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     8,820.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     8,820.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1285 15 ก.พ. 62

67 ยา          4,600.00     4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     4,600.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     4,600.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1250 14 ก.พ. 62

68 ยา          5,325.00     5,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมคัิลส์ จ ากดั     5,325.00 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมคัิลส์ จ ากดั     5,325.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1253 14 ก.พ. 62

69 ยา        25,800.00   25,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากดั   25,800.00 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากดั   25,800.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1240 14 ก.พ. 62

70 ยา          3,740.00     3,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี เคม ีจ ากดั     3,740.00 บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี เคม ีจ ากดั     3,740.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1236 6 ก.พ. 62

71 ยา          5,844.00     5,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี เคม ีจ ากดั     5,844.00 บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี เคม ีจ ากดั     5,844.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1243 14 ก.พ. 62

72 ยา          2,320.00     2,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั     2,320.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั     2,320.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1257 14 ก.พ. 62

73 วัสดุการแพทย์        21,714.80   21,714.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั   21,714.80 บริษัท พ.ีซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั   21,714.80 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1275 15 ก.พ. 62

74 วัสดุการแพทย์          8,000.00     8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั     8,000.00 บริษัท พ.ีซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั     8,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1276 15 ก.พ. 62

75 วัสดุการแพทย์          2,880.00     2,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากดั     2,880.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากดั     2,880.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1281 15 ก.พ. 62

76 ยา          2,940.00     2,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั     2,940.00 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั     2,940.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1262 15 ก.พ. 62

77 ยา          3,900.00     3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ ากดั     3,900.00 บริษัท มาซา แลบ จ ากดั     3,900.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1260 15 ก.พ. 62

78 ยา        18,540.00   18,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากดั   18,540.00 บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากดั   18,540.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1235 6 ก.พ. 62

79 ยา        10,220.00   10,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากดั   10,220.00 บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากดั   10,220.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1280 15 ก.พ. 62

80 ยา

       22,538.00   22,538.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากดั (มหาชน)   22,538.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากดั 

(มหาชน)

  22,538.00

คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1264 15 ก.พ. 62

81 ยา          3,600.00     3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากดั     3,600.00 บริษัท สตาร์แล็บ จ ากดั     3,600.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1246 14 ก.พ. 62

82 ยา          3,905.50     3,905.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั     3,905.50 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั     3,905.50 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1242 14 ก.พ. 62

83 ยา          3,359.80     3,359.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั     3,359.80 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั     3,359.80 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1278 15 ก.พ. 62

84 ยา          2,675.00     2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั     2,675.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั     2,675.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1273 15 ก.พ. 62

85 ยา          4,265.00     4,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั     4,265.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั     4,265.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1279 15 ก.พ. 62

86 ยา          2,839.00     2,839.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั     2,839.00 บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั     2,839.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1270 15 ก.พ. 62



87 วัสดุการแพทย์          9,000.00     9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากดั     9,000.00 บริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากดั     9,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1265 15 ก.พ. 62

88 ยา          9,375.00     9,375.00 เฉพาะเจาะจง รพร.สายบุรี     9,375.00 รพร.สายบุรี     9,375.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/593 12 ก.พ. 62

89 ยา          1,600.00     1,600.00 เฉพาะเจาะจง ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทนุหมุนเวยีน     1,600.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียน     1,600.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1283 15 ก.พ. 62

90 ยา          1,420.00     1,420.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี     1,420.00 หจก.ภญิโญฟาร์มาซี     1,420.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1239 6 ก.พ. 62

91 ยา          7,260.00     7,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี     7,260.00 หจก.ภญิโญฟาร์มาซี     7,260.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1241 14 ก.พ. 62

92 วัสดุเภสัชกรรม        21,200.00   21,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณอนิเตอร์แพค   21,200.00 หจก.ลาภทักษิณอนิเตอร์แพค   21,200.00 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1284 15 ก.พ. 62

93 ยา            256.80       256.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม       256.80 องค์การเภสัชกรรม       256.80 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1123 18 ก.พ. 62

94 ยา        36,979.16   36,979.16 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม   36,979.16 องค์การเภสัชกรรม   36,979.16 คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1123 18 ก.พ. 62

95 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 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 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวสารีหะ่  สามะ 6,555.00    นางสาวสารีหะ่  สามะ 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 738/2561 28 ก.ย. 61

97 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 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 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00    เฉพาะเจาะจง นายมหูมัหมดัชุครี  หะมะ 6,555.00    นายมหูมัหมดัชุครี  หะมะ 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 739/2561 28 ก.ย. 61

99 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวฮาลีเมา๊ะ  อาแว 6,555.00    นางสาวฮาลีเมา๊ะ  อาแว 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 742/2561 28 ก.ย. 61

100 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 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 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 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 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00    เฉพาะเจาะจง นายอฟัฟาน  แลมซีอ 6,555.00    นายอฟัฟาน  แลมซีอ 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 740/2561 28 ก.ย. 61

103 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 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 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 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 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 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 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 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 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 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 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 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 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวซูไบดะห ์ เซ็งสะ 6,555.00    นางสาวซูไบดะห ์ เซ็งสะ 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 741/2561 28 ก.ย. 61

110 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 9,035.00         9,035.00    เฉพาะเจาะจง นายตูแวอสัวัน  อแียบาซอ 9,035.00    นายตูแวอสัวัน  อแียบาซอ 9,035.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 753/2561 28 ก.ย. 61

111 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 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 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวแวฟาเซียะห ์ แวอาลี 6,555.00    นางสาวแวฟาเซียะห ์ แวอาลี 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 754/2561 28 ก.ย. 61

113 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00    เฉพาะเจาะจง นายมรัวาน กอแต 6,555.00    นายมรัวาน กอแต 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 755/2561 28 ก.ย. 61

114 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 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 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 6,555.00         6,555.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวส้อฟียะ๊  การีมการ 6,555.00    นางสาวส้อฟียะ๊  การีมการ 6,555.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 757/2561 28 ก.ย. 61

116 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิัติงาน 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 ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร 4,000.00         4,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล เจ อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 4,000.00    บริษัท แอล เจ อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 4,000.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด 759/2561 28 ก.ย. 61



118 ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,000.00       18,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.อาชาวา เฮลธ์แคร์ 18,000.00  หจก.อาชาวา เฮลธ์แคร์ 18,000.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1854 20 ก.พ. 62

119 ค่าจา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 9,630.00         9,630.00    เฉพาะเจาะจง ออโต้เวลด์ 9,630.00    ออโต้เวลด์ 9,630.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1712 8 ก.พ. 62

120 ค่าจา้งซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน 11,200.00       11,200.00  เฉพาะเจาะจง สุกรี ออโต้แอร์ 11,200.00  สุกรี ออโต้แอร์ 11,200.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1711 8 ก.พ. 62

121 ค่าจา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 6,950.00         6,950.00    เฉพาะเจาะจง บังแฮะ เซอร์วิส 6,950.00    บังแฮะ เซอร์วิส 6,950.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1855 20 ก.พ. 62

122 ค่าจา้งซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 7,150.00         7,150.00    เฉพาะเจาะจง บังแฮะ เซอร์วิส 7,150.00    บังแฮะ เซอร์วิส 7,150.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1856 20 ก.พ. 62

123 ค่าจา้งซ่อมวิทยส่ืุอสาร 9,480.20         9,480.20    เฉพาะเจาะจง รัชส่ือสาร 9,480.20    รัชส่ือสาร 9,480.20    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1852 20 ก.พ. 62

124 ค่าซ่อมอปุกรณ์หอ้งแยกโรค 22,000.00       22,000.00  เฉพาะเจาะจง ที.พี เซอร์วิส 22,000.00  ที.พี เซอร์วิส 22,000.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1857 20 ก.พ. 62

125 ค่าซ่อมเคร่ืองนึง่ฆา่เชื้อ 17,600.00       17,600.00  เฉพาะเจาะจง ที.พี เซอร์วิส 17,600.00  ที.พี เซอร์วิส 17,600.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1858 20 ก.พ. 62

126 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,850.00         5,850.00    เฉพาะเจาะจง สุกรี ออโต้แอร์ 5,850.00    สุกรี ออโต้แอร์ 5,850.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1848 18 ก.พ. 62

127 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 6,500.00         6,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บุญสิน เฟอร์นิเจอร์ 6,500.00    หจก.บุญสิน เฟอร์นิเจอร์ 6,500.00    คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1922 25 ก.พ. 62

128 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 24,000.00       24,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.บุญสิน เฟอร์นิเจอร์ 24,000.00  หจก.บุญสิน เฟอร์นิเจอร์ 24,000.00  คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด ปน.0032.3/1841 18 ก.พ. 62


