




ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

1 วัสดุการแพทย์ 50,200.00          50,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ ากัด 50,200.00    บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ ากัด 50,200.00    ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1466 4 ก.พ. 63

2 ซ่อมบ ารุง 25,680.00          25,680.00    เฉพาะเจาะจง ออโต้เวิลด์ ส านักงานใหญ่ 25,680.00    ออโต้เวิลด์ ส านักงานใหญ่ 25,680.00    ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1469 5 ก.พ. 63

3 วัสดุส านักงาน 4,992.00           4,992.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอิฟราพาณิชย์ 4,992.00     ร้านอิฟราพาณิชย์ 4,992.00     ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1470 5 ก.พ. 63

4 ซ่อมบ ารุง 14,766.00          14,766.00    เฉพาะเจาะจง ออโต้เวิลด์ ส านักงานใหญ่ 14,766.00    ออโต้เวิลด์ ส านักงานใหญ่ 14,766.00    ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1477 6 ก.พ. 63

5 วัสดุงานบ้านงานครัว 37,050.00          37,050.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด บี.บ.ีเค แอดวานซ์ มัลติเทรด 37,050.00    หา้งหุ้นส่วนจ ากดั บี.บ.ีเค แอดวานซ์ มัลติเทรด 37,050.00    ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1480 6 ก.พ. 63

6 วัสดุการแพทย์ 5,900.00           5,900.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาชวา เฮลธ์แคร์ 5,900.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาชวา เฮลธ์แคร์ 5,900.00     ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1531 11 ก.พ. 63

7 ซ่อมบ ารุง 20,720.00          20,720.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัตตานีธีระยางยนต์ 20,720.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัตตานีธีระยางยนต์ 20,720.00    ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1559 12 ก.พ. 63

8 ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ 13,910.00          13,910.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาดใหญ่ ออโตเครป 13,910.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาดใหญ่ ออโตเครป 13,910.00    ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1598 14 ก.พ. 63

9 ครุภัณฑ์ส านักงาน 12,000.00          12,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 12,000.00    บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 12,000.00    ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1599 14 ก.พ. 63

10 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,120.00           1,120.00     เฉพาะเจาะจง นางไซนะ หะมะบากา 1,120.00     นางไซนะ หะมะบากา 1,120.00     ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1617 18 ก.พ. 63

11 วัสดุส านักงาน 14,400.00          14,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ ากัด 14,400.00    บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ ากัด 14,400.00    ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1696 19 ก.พ. 63

12 วัสดุก่อสร้าง 2,021.00           2,021.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกะรุบีการค้า 2,021.00     ร้านกะรุบีการค้า 2,021.00     ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1716 20 ก.พ. 63

13 วัสดุส ำนักงำน 2,800.00           2,800.00     เฉพาะเจาะจง สุกรี ออโต้แอร์ 2,800.00     สุกรี ออโต้แอร์ 2,800.00     ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1717 20 ก.พ. 63

14 ซ่อมบ ารุง 3,070.00           3,070.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัตตานีธีระยางยนต์ 3,070.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัตตานีธีระยางยนต์ 3,070.00     ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1735 21 ก.พ. 63

15 วัสดุการแพทย์ 1,980.00           1,980.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 1,980.00     บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 1,980.00     ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1754 24 ก.พ. 63

16 วัสดุก่อสร้าง 2,045.00           2,045.00     เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 2,045.00     เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 2,045.00     ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1773 25 ก.พ. 63

17 ค่าจ้างเหมา 9,300.00           9,300.00     เฉพาะเจาะจง สุกรี ออโต้แอร์ 9,300.00     สุกรี ออโต้แอร์ 9,300.00     ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1774 25 ก.พ. 63

18 วัสดุประปา 3,100.00           3,100.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยมนตรีพาณิชย์ 3,100.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยมนตรีพาณิชย์ 3,100.00     ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1775 25 ก.พ. 63

19 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏบิัติงาน 11,430.00          11,430.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวอาแอเสาะ  สายอ 11,430.00    นางสาวอาแอเสาะ  สายอ 11,430.00    ราคาต  าสุด 888/2562 30 ก.ย. 62

20 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏบิัติงาน 11,430.00          11,430.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวนูรีฮัน  หะแว 11,430.00    นางสาวนูรีฮัน  หะแว 11,430.00    ราคาต  าสุด 889/2562 30 ก.ย. 62

และราคาที่เสนอ ราที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

โรงพยาบาลกะพ้อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาที่เสนอ ราที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

21 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏบิัติงาน 11,130.00          11,130.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวซัลมีลา  หลงปิ 11,130.00    นางสาวซัลมีลา  หลงปิ 11,130.00    ราคาต  าสุด 890/2562 30 ก.ย. 62

22 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏบิัติงาน 6,555.00           6,555.00     เฉพาะเจาะจง นายมะฮาซัน  ดงตายา 6,555.00     นายมะฮาซัน  ดงตายา 6,555.00     ราคาต  าสุด 893/2562 30 ก.ย. 62

23 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏบิัติงาน 6,555.00           6,555.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวส้อฟีย๊ะ  การีมการ 6,555.00     นางสาวส้อฟีย๊ะ  การีมการ 6,555.00     ราคาต  าสุด 895/2562 30 ก.ย. 62

24 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏบิัติงาน 6,555.00           6,555.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวฮาลีเม๊าะ  อาแว 6,555.00     นางสาวฮาลีเม๊าะ  อาแว 6,555.00     ราคาต  าสุด 896/2562 30 ก.ย. 62

25 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏบิัติงาน 9,035.00           9,035.00     เฉพาะเจาะจง นายตูแวอัสวัน  อีแยบาซอ 9,035.00     นายตูแวอัสวัน  อีแยบาซอ 9,035.00     ราคาต  าสุด 897/2562 30 ก.ย. 62

26 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏบิัติงาน 7,720.00           7,720.00     เฉพาะเจาะจง นายมาหามะไซ  ซีบะ 7,720.00     นายมาหามะไซ  ซีบะ 7,720.00     ราคาต  าสุด 898/2562 30 ก.ย. 62

27 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏบิัติงาน 6,555.00           6,555.00     เฉพาะเจาะจง นายอิสมะแอ  หามะ 6,555.00     นายอิสมะแอ  หามะ 6,555.00     ราคาต  าสุด 899/2562 30 ก.ย. 62

28 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏบิัติงาน 6,555.00           6,555.00     เฉพาะเจาะจง นายดอเลาะ  หะยีเปาะสู 6,555.00     นายดอเลาะ  หะยีเปาะสู 6,555.00     ราคาต  าสุด 900/2562 30 ก.ย. 62

29 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏบิัติงาน 6,655.00           6,655.00     เฉพาะเจาะจง นายอัฟฟาน  แลมีซอ 6,655.00     นายอัฟฟาน  แลมีซอ 6,655.00     ราคาต  าสุด 902/2562 30 ก.ย. 62

30 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏบิัติงาน 4,800.00           4,800.00     เฉพาะเจาะจง นางสมปอง  มะเซ็ง 4,800.00     นางสมปอง  มะเซ็ง 4,800.00     ราคาต  าสุด 903/2562 30 ก.ย. 62

31 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏบิัติงาน 6,555.00           6,555.00     เฉพาะเจาะจง นายมาฮามะสีดิ  อาแด 6,555.00     นายมาฮามะสีดิ  อาแด 6,555.00     ราคาต  าสุด 904/2562 30 ก.ย. 62

32 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏบิัติงาน 6,555.00           6,555.00     เฉพาะเจาะจง นางมาซีเตาะ  สามิ 6,555.00     นางมาซีเตาะ  สามิ 6,555.00     ราคาต  าสุด 905/2562 30 ก.ย. 62

33 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏบิัติงาน 6,555.00           6,555.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวซูไบดะห์  เซ็งสะ 6,555.00     นางสาวซูไบดะห์  เซ็งสะ 6,555.00     ราคาต  าสุด 906/2562 30 ก.ย. 62

34 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏบิัติงาน 6,555.00           6,555.00     เฉพาะเจาะจง นายมัรวาน  กอแต 6,555.00     นายมัรวาน  กอแต 6,555.00     ราคาต  าสุด 908/2562 30 ก.ย. 62

35 ค่าจา้งติดต้ังระบบกดเรียกพยาบาล 55,000.00          55,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ ากัด 55,000.00    บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ ากัด 55,000.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1720 20 ก.พ. 63

36 ค่าจา้งติดต้ังระบบอินเตอร์คอม 141,000.00        141,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ ากัด 141,000.00  บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ ากัด 141,000.00  ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1576 14 ก.พ. 63

37 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 165,525.00        165,525.00  เฉพาะเจาะจง เวิลด์เทคคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ก 165,525.00  เวิลด์เทคคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ก 165,525.00  ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1464 4 ก.พ. 63

38 ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ 41,940.00          41,940.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีอินโฟกัส จ ากัด 41,940.00    บริษัท ปัตตานีอินโฟกัส จ ากัด 41,940.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1371 28 ม.ค. 63

39 ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ 27,960.00          27,960.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีอินโฟกัส จ ากัด 27,960.00    บริษัท ปัตตานีอินโฟกัส จ ากัด 27,960.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1372 28 ม.ค. 63

40 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร 3,000.00           3,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 3,000.00     บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 3,000.00     ราคาต  าสุด 883/2562 27 ก.ย. 62

41 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร 3,000.00           3,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 3,000.00     บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 3,000.00     ราคาต  าสุด 883/2562 27 ก.ย. 62

42 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร 3,000.00           3,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 3,000.00     บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 3,000.00     ราคาต  าสุด 883/2562 27 ก.ย. 62

43 ค่าเช่าเครื องอา่นแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ 25,000.00          25,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เดวิด แอนด์ โก 25,000.00    ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เดวิด แอนด์ โก 25,000.00    ราคาต  าสุด 881/2562 27 ก.ย. 62

44 ค่าเช่าเครื องอา่นแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ 25,000.00          25,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เดวิด แอนด์ โก 25,000.00    ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เดวิด แอนด์ โก 25,000.00    ราคาต  าสุด 881/2562 27 ก.ย. 62



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาที่เสนอ ราที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

45 ค่าเช่าเครื องอา่นแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ 25,000.00          25,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เดวิด แอนด์ โก 25,000.00    ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เดวิด แอนด์ โก 25,000.00    ราคาต  าสุด 881/2562 27 ก.ย. 62

46 ยา           10,677.50     10,677.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด     10,677.50 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด     10,677.50 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1479 13 ก.พ. 63

47 ยา            6,500.00      6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด      6,500.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด      6,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1355 12 ก.พ. 63

48 ยา           10,900.00     10,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด     10,900.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด     10,900.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1466 13 ก.พ. 63

49 ยา               500.00         500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด         500.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด         500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1378 12 ก.พ. 63

50 ยา           35,149.50     35,149.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     35,149.50 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     35,149.50 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1365  12 ก.พ. 63

51 ยา            4,793.60      4,793.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด      4,793.60 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด      4,793.60 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1375 12 ก.พ. 63

52 ยา            2,086.50      2,086.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด      2,086.50 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด      2,086.50 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1380 12 ก.พ. 63

53 วัสดุการแพทย์            3,220.00      3,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด      3,220.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด      3,220.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1369 12 ก.พ. 63

54 วัสดุการแพทย์           11,595.59     11,595.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     11,595.59 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     11,595.59 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1453 13 ก.พ. 63

55 วัสดุการแพทย์            3,210.00      3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      3,210.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      3,210.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1459 13 ก.พ. 63

56 ยา            1,508.70      1,508.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      1,508.70 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      1,508.70 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1460 13 ก.พ. 63

57 วัสดุการแพทย์            1,658.50      1,658.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      1,658.50 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      1,658.50 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1461 13 ก.พ. 63

58 วัสดุการแพทย์            1,872.50      1,872.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      1,872.50 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      1,872.50 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1462 13 ก.พ. 63

59 วัสดุการแพทย์            1,712.00      1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      1,712.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      1,712.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1463 13 ก.พ. 63

60 ยา            3,648.70      3,648.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      3,648.70 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      3,648.70 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1464 13 ก.พ. 63

61 ยา            2,696.40      2,696.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด      2,696.40 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด      2,696.40 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1457 13 ก.พ. 63

62 ยา            7,383.00      7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด      7,383.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด      7,383.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1458 13 ก.พ. 63

63 ยา            3,147.94      3,147.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด      3,147.94 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด      3,147.94 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1469 13 ก.พ. 63

64 ยา           21,176.40     21,176.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด     21,176.40 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด     21,176.40 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1377 12 ก.พ. 63

65 ยา            1,950.00      1,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด      1,950.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากัด      1,950.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1358 12 ก.พ. 63

66 ยาและวัสดุการแพทย์            4,550.00      4,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด      4,550.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากัด      4,550.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1359 12 ก.พ. 63

67 ยา            8,684.00      8,684.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      8,684.00 บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      8,684.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1473 13 ก.พ. 63

68 ยา            6,540.00      6,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      6,540.00 บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      6,540.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1474 13 ก.พ. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาที่เสนอ ราที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

69 วัสดุการแพทย์            6,020.00      6,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด      6,020.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด      6,020.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1456 13 ก.พ. 63

70 ยา           10,143.60     10,143.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด     10,143.60 บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด     10,143.60 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1470 13 ก.พ. 63

71 ยา           20,541.00     20,541.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     20,541.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด     20,541.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1371 12 ก.พ. 63

72 ยา            6,430.00      6,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด      6,430.00 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด      6,430.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1379 12 ก.พ. 63

73 ยา           25,800.00     25,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด     25,800.00 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด     25,800.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1366 12 ก.พ. 63

74 ยา           15,000.00     15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด     15,000.00 บริษทั แปซิฟคิ เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั     15,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1370 12 ก.พ. 63

75 ยา            2,086.00      2,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด      2,086.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด      2,086.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1381 12 ก.พ. 63

76 ยา            1,284.00      1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี เคมี จ ากัด      1,284.00 บริษัท พร็อพเพอร์ต้ี เคมี จ ากัด      1,284.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1353 12 ก.พ. 63

77 ยา            2,535.55      2,535.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด      2,535.55 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด      2,535.55 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1478 13 ก.พ. 63

78 ยา            2,840.00      2,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด      2,840.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด      2,840.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1477 13 ก.พ. 63

79 วัสดุการแพทย์           14,495.00     14,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด     14,495.00 บริษัท พ.ีซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด     14,495.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1357 12 ก.พ. 63

80 วสัดุเภสัชกรรมและวสัดุการแพทย์           10,215.00     10,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด     10,215.00 บริษัท พ.ีซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด     10,215.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1373 12 ก.พ. 63

81 วัสดุการแพทย์            7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด      7,000.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด      7,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1475 13 ก.พ. 63

82 ยา            3,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด      3,000.00 บริษัท มาสุ จ ากัด      3,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1363 12 ก.พ. 63

83 ยา           16,640.00     16,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด     16,640.00 บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด     16,640.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1354 12 ก.พ. 63

84 ยา            1,644.00      1,644.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด      1,644.00 บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด      1,644.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1472 13 ก.พ. 63

85 ยา           10,224.80     10,224.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด     10,224.80 บริษัท ยูเมด้า จ ากัด     10,224.80 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1471 13 ก.พ. 63

86 ยา           32,885.00     32,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากดั (มหาชน)     32,885.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากดั (มหาชน)     32,885.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1361 12 ก.พ. 63

87 ยา            4,135.55      4,135.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      4,135.55 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      4,135.55 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1376 12 ก.พ. 63

88 ยา            2,440.00      2,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด      2,440.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด      2,440.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1374 12 ก.พ. 63

89 ยา            2,439.60      2,439.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั นแนล เฮลทแ์คร์ จ ากัด      2,439.60 บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั นแนล เฮลทแ์คร์ จ ากดั      2,439.60 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1360 12 ก.พ. 63

90 ยา            4,400.00      4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด      4,400.00 บริษัท เอเซี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด      4,400.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1385 13 ก.พ. 63

91 ยา            6,741.00      6,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด      6,741.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด      6,741.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1372 12 ก.พ. 63

92 ยา               880.00         880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด         880.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด         880.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1356 12 ก.พ. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาที่เสนอ ราที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

93 ยา            3,400.00      3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      3,400.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      3,400.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1476 13 ก.พ. 63

94 ยา            4,700.00      4,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั      4,700.00 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด      4,700.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1455 13 ก.พ. 63

95 ยา           10,150.00     10,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด     10,150.00 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด     10,150.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1367 12 ก.พ. 63

96 ยา            8,800.00      8,800.00 เฉพาะเจาะจง รพร.สายบุรี      8,800.00 รพร.สายบุรี      8,800.00 ราคาต  าสุด ปน. 0032.3/1275 10 ก.พ. 63

97 ยา            3,230.00      3,230.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี      3,230.00 ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี      3,230.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1452 13 ก.พ. 63

98 ยา            2,120.00      2,120.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี      2,120.00 ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี      2,120.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1465 13 ก.พ. 63

99 ยา            1,944.00      1,944.00 เฉพาะเจาะจง ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย      1,944.00 ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย      1,944.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1465 13 ก.พ. 63

100 ยา            2,640.00      2,640.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี      2,640.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี      2,640.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1451 13 ก.พ. 63

101 ยา            7,282.50      7,282.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี      7,282.50 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี      7,282.50 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1468 13 ก.พ. 63

102 วัสดุการแพทย์            3,500.00      3,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดีแอนด์เอ ดีเวลลอปเม้นท์      3,500.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ดีแอนด์เอ ดีเวลลอปเม้นท์      3,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1364 12 ก.พ. 63

103 วัสดุการแพทย์           10,920.00     10,920.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค     10,920.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค     10,920.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1368 12 ก.พ. 63

104 ยา            1,050.00      1,050.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม      1,050.00 องค์การเภสัชกรรม      1,050.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/949 15 ม.ค. 63

105 ยา            3,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม      3,000.00 องค์การเภสัชกรรม      3,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/949 15 ม.ค. 63

106 ยา           73,001.10     73,001.10 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม     73,001.10 องค์การเภสัชกรรม     73,001.10 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1203 17 ก.พ. 63

107 ยา               128.40         128.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม         128.40 องค์การเภสัชกรรม         128.40 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1203 17 ก.พ. 63

108 จา้งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 41,413.00          41,413.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป ๒๐๑๙ จ ากัด 41,413.00    บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป ๒๐๑๙ จ ากัด 41,413.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1521 ลว. 11 ก.พ. 63

109 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 72,000.00          72,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลำบอรำทอร่ี จ ำกัด 72,000.00    บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 72,000.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1581 ลว. 14 ก.พ. 63

110 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 93,000.00          93,000.00    เฉพาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 93,000.00    เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 93,000.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1582 ลว. 14 ก.พ. 63

111 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 52,500.00          52,500.00    เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 52,500.00    ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 52,500.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1583 ลว. 14 ก.พ. 63

112 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 60,000.00          60,000.00    เฉพาะเจาะจง ทีเค เมดดิเทค 60,000.00    ทีเค เมดดิเทค 60,000.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1584 ลว. 14 ก.พ. 63

113 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 84,410.00          84,410.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 84,410.00    บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 84,410.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1585 ลว. 14 ก.พ. 63

114 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 67,860.00          67,860.00    เฉพาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 67,860.00    เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 67,860.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1586 ลว. 14 ก.พ. 63

115 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 56,000.00          56,000.00    เฉพาะเจาะจง ทีเค เมดดิเทค 56,000.00    ทีเค เมดดิเทค 56,000.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1587 ลว. 14 ก.พ. 63

116 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 44,044.00          44,044.00    เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 44,044.00    ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 44,044.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1588 ลว. 14 ก.พ. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาที่เสนอ ราที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

117 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 14,800.00          14,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 14,800.00    บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 14,800.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1589 ลว. 14 ก.พ. 63

118 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 32,000.00          32,000.00    เฉพาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 32,000.00    เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 32,000.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1590 ลว. 14 ก.พ. 63

119 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 9,900.00           9,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 9,900.00     บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 9,900.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1591 ลว. 14 ก.พ. 63

120 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 14,500.00          14,500.00    เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 14,500.00    ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 14,500.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1592 ลว. 14 ก.พ. 63

121 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 5,000.00     บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 5,000.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1593 ลว. 14 ก.พ. 63

122 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 88,000.00          88,000.00    เฉพาะเจาะจง ทีเค เมดดิเทค 88,000.00    ทีเค เมดดิเทค 88,000.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1594 ลว. 14 ก.พ. 63

123 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 24,075.00          24,075.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอม็.ท.ี แล็บบอราตอรี 24,075.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.ที. แล็บบอราตอรี 24,075.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1595 ลว. 14 ก.พ. 63

124 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ 72,000.00          72,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 72,000.00    บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 72,000.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1596 ลว. 14 ก.พ. 63

125 จ้างเหมาท าฟันปลอม 19,585.28          19,585.28    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด 19,585.28    บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด 19,585.28    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1711 ลว. 20 ก.พ. 63

126 วัสดุทันตกรรม 35,869.61          35,869.61    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 35,869.61    บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 35,869.61    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1713 ลว. 20 ก.พ. 63

127 วัสดุทันตกรรม 45,900.00          45,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด 45,900.00    บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด 45,900.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1714 ลว. 20 ก.พ. 63

128 วัสดุทันตกรรม 4,600.00           4,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 4,600.00     บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 4,600.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1715 ลว. 20 ก.พ. 63











ลว. 11 ก.พ. 63

ลว. 14 ก.พ. 63

ลว. 14 ก.พ. 63
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ลว. 14 ก.พ. 63



ลว. 14 ก.พ. 63

ลว. 14 ก.พ. 63

ลว. 14 ก.พ. 63

ลว. 14 ก.พ. 63

ลว. 14 ก.พ. 63

ลว. 14 ก.พ. 63

ลว. 14 ก.พ. 63

ลว. 14 ก.พ. 63

ลว. 20 ก.พ. 63

ลว. 20 ก.พ. 63

ลว. 20 ก.พ. 63

ลว. 20 ก.พ. 63


