
ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรปุ

1 จ้างตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 65,998.00                 65,998.00             เฉาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากดั 65,998.00          บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากดั 65,998.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1793 ลว. 9 ธ.ค. 63

2 จ้างเหมาท าฟันปลอม 11,996.88                 11,996.88             เฉาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี  เด็นตัล แลป  จ ากดั 11,966.88          บริษัท ไชยา-อารี  เด็นตัล แลป  จ ากดั 11,966.88        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1913 ลว. 16 ธ.ค. 63

3 จ้างเหมาท าฟันปลอม 2,910.40                   2,910.40               เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากดั 2,910.40            บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากดั 2,910.40          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1914 ลว. 16 ธ.ค. 63

4 วสัดุทันตกรรม 6,450.00                   6,450.00               เฉาะเจาะจง บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท์ จ ากดั 6,450.00            บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท์ จ ากดั 6,450.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1915 ลว. 16 ธ.ค. 63

5 วสัดุทันตกรรม 84,160.00                 84,160.00             เฉาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น 84,160.00          บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น 84,160.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1916 ลว. 16 ธ.ค. 63

6 วสัดุทันตกรรม 25,200.00                 25,200.00             เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็มีเน้นซ์  25,200.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็มีเน้นซ์  25,200.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1918 ลว. 16 ธ.ค. 63

7 วสัดุทันตกรรม 7,740.00                   7,740.00               เฉาะเจาะจง บริษัท  เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั 7,740.00            บริษัท  เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั 7,740.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1919 ลว. 16 ธ.ค. 63

8 วสัดุทันตกรรม 9,148.50                   9,148.50               เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 9,148.50            บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 9,148.50          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1920 ลว. 16 ธ.ค. 63

9 ค่าเช่าเครื องอา่นและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เปน็ระบบดิจิตอล 300,000.00                300,000.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เดวดิ แอนด์ โก 300,000.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เดวดิ แอนด์ โก 300,000.00       ราคาต  าสุด 966/2563 30 ก.ย. 63

10 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร 36,000.00                 36,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล.เจ อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 36,000.00          บริษัท แอล.เจ อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 36,000.00        ราคาต  าสุด 967/2563 30 ก.ย. 63

11 ซ้ือตู้เย็น 17,990.00                 17,990.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีอนิโฟกสั จ ากดั 17,990.00          บริษัท ปัตตานีอนิโฟกสั จ ากดั 17,990.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/13139  17 ธ.ค. 63

12 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ,วสัดุกอ่สร้าง 46,109.00              46,109.00         เฉพาะเจาะจง วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ,วสัดุกอ่สร้าง 46,109.00       บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ ากดั 46,109.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1643 4 ธ.ค. 63

13 วสัดุงานบ้าน-งานครัว 1,120.00          1,120.00       เฉพาะเจาะจง วัสดุงานบ้าน-งานครัว 1,120.00     นางสาวมาลิน ีมุ 1,120.00   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1644 4 ธ.ค. 63

14  วสัดุการแพทย์ 14,760.00           14,760.00        เฉพาะเจาะจง  วัสดุการแพทย์ 14,760.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อาชวา เฮลธ์แคร์ 14,760.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1764 9 ธ.ค. 63

15  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 1,350.34             1,350.34          เฉพาะเจาะจง  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 1,350.34       บริษทั พิธานพาณิชย์ จ ากดั 1,350.34      ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1724 8 ธ.ค. 63

16  ค่าซ่อมอาคารและสิ งปลูกสร้าง 99,500.00           99,500.00        เฉพาะเจาะจง  ค่าซ่อมอาคารและสิ งปลูกสร้าง 99,500.00      บริษทั พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ ากดั 99,500.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1763 9 ธ.ค. 63
17  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 4,450.00                   4,450.00               เฉพาะเจาะจง  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 4,450.00            ทีพี.แอร์ (ส านักงานใหญ)่ 4,450.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/11212 16 ธ.ค. 63

18  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ 5,070.00                   5,070.00               เฉพาะเจาะจง  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ 5,070.00            ร้าน พี.เอส.เอน็จิเนียร่ิง (ส านักงานใหญ)่ 5,070.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2113 16 ธ.ค. 63

19  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 18,350.00                 18,350.00             เฉพาะเจาะจง  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 18,350.00          คารีนา คอมพิวเตอร์ 18,350.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1885 16 ธ.ค. 63

20  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ (ต  ากวา่เกณฑ์) 6,500.00                   6,500.00               เฉพาะเจาะจง  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ (ต  ากวา่เกณฑ์) 6,500.00            คารีนา คอมพิวเตอร์ 6,500.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1886 16 ธ.ค. 63

21  ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ งปลูกสร้าง 29,100.00                 29,100.00             เฉพาะเจาะจง  ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ งปลูกสร้าง 29,100.00          ร้านวรวฒิุม์โยธากจิ 29,100.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1804 14 ธ.ค. 63

22  ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ งปลูกสร้าง 15,000.00                 15,000.00             เฉพาะเจาะจง  ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ งปลูกสร้าง 15,000.00          ร้านวรวฒิุม์โยธากจิ 15,000.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1684 7 ธ.ค. 63

23  สิ งปลูกสร้าง 10,000.00                 10,000.00             เฉพาะเจาะจง  สิ งปลูกสร้าง 10,000.00          ร้านวรวฒิุม์โยธากจิ 10,000.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1926 17 ธ.ค. 63

24  วสัดุการแพทย์ทั วไป 7,645.00                   7,645.00               เฉพาะเจาะจง  วสัดุการแพทย์ทั วไป 7,645.00            อาการ์ โอสถ 7,645.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1925 17 ธ.ค. 63

25  วสัดุการแพทย์ทั วไป 49,500.00                 49,500.00             เฉพาะเจาะจง  วสัดุการแพทย์ทั วไป 49,500.00          บริษัท ปัตตานีออ๊กซิเย่น จ ากดั 49,500.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1923 17 ธ.ค. 63

26  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 55,925.00                 55,925.00             เฉพาะเจาะจง  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 55,925.00          คารีนา คอมพิวเตอร์ 55,925.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1883 16 ธ.ค. 63

27  ครุภัณฑ์ส านักงาน (ต  ากวา่เกณฑ์) 3,000.00                   3,000.00               เฉพาะเจาะจง  ครุภัณฑ์ส านักงาน (ต  ากวา่เกณฑ์) 3,000.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อาชวา เฮลธแ์คร์ 3,000.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1964 18 ธ.ค. 63

28  ค่าจ้างเหมาบริการอื น 4,500.00                   4,500.00               เฉพาะเจาะจง  ค่าจ้างเหมาบริการอื น 4,500.00            บริษัท เซาท์เทิร์น คาลิเบรชั่น เซอร์วสิ จ ากดั 4,500.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/851 11 พ.ย. 63

29  ค่าซ่อมอาคารและสิ งปลูกสร้าง 52,500.00                 52,500.00             เฉพาะเจาะจง  ค่าซ่อมอาคารและสิ งปลูกสร้าง 52,500.00          ร้านวรวฒิุม์โยธากจิ 52,500.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2063 22 ธ.ค. 63

30  วสัดุงานบ้าน-งานครัว 1,976.40                   1,976.40               เฉพาะเจาะจง  วสัดุงานบ้าน-งานครัว 1,976.40            ร้านสังกะสี (ส านักงานใหญ)่ 1,976.40          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1924 17 ธ.ค. 63

31  ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว (ต  ากวา่เกณฑ์) 44,000.00                 44,000.00             เฉพาะเจาะจง  ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว (ต  ากวา่เกณฑ์) 44,000.00          เดียร์เฮ้าส์ผ้าม่าน 44,000.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2114 23 ธ.ค. 63

32  ค่าใช้จ่ายลักษณะอื น 1,750.00                   1,750.00               เฉพาะเจาะจง  ค่าใช้จ่ายลักษณะอื น 1,750.00            คเชนท์ หวงัธรรมมั่ง 1,750.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1604 3 ธ.ค. 63

33  วสัดุยานยนต์ 3,300.00                   3,300.00               เฉพาะเจาะจง  วสัดุยานยนต์ 3,300.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ปัตตานีธรีะยางยนต์ 3,300.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2254 25 ธ.ค. 63

34  ค่าจ้างเหมาบริการอื น  8,500.00  8,500.00 เฉาะเจาะจง ร้านวรวฒิุม์โยธากจิ  8,500.00 ร้านวรวฒิุม์โยธากจิ  8,500.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1765 ลว. 9 ธ.ค.63

35  ครุภัณฑ์ส านักงาน  259,200.00  259,200.00 เฉาะเจาะจง สุกรี ออโต้แอร์  259,200.00 สุกรี ออโต้แอร์  259,200.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1843 ลว. 15 ธ.ค.63

36  ครุภัณฑ์ส านักงาน  1,780.00  1,780.00 เฉาะเจาะจง  โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง  1,780.00  โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง  1,780.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/193 ลว. 18 ธ.ค.63

37  ครุภัณฑ์ส านักงาน 14,500.00                 14,500.00             เฉาะเจาะจง อคิคลาสคอม 14,500.00          อคิคลาสคอม 14,500.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2284 ลว. 28 ธ.ค.63

38  ครุภัณฑ์การเกษตร 50,000.00                 50,000.00             เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อาร์เอม็  ซัพพลาย หาดใหญ่ 50,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อาร์เอม็  ซัพพลาย หาดใหญ่ 50,000.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2344 ลว. 29 ธ.ค.63

39  ค่าซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน  1,930.00  1,930.00 เฉาะเจาะจง สุกรี ออโต้แอร์  1,930.00 สุกรี ออโต้แอร์  1,930.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2374 ลว. 30 ธ.ค.63

40 วสัดุการแพทย์                  14,560.56              14,560.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั           14,560.56 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั         14,560.56 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2142 23/12/2563

41 ยา                  13,910.00              13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั           13,910.00 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั         13,910.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2143 23/12/2563

รำที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม 2563

โรงพยำบำลกะพ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวัดปตัตำนี

วันที่  30 เดือน  ธนัวำคม พ.ศ. 2563

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญำ



42 วสัดุการแพทย์                  13,050.00              13,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล           13,050.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล         13,050.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2144 23/12/2563

43 ยา                    4,276.00                4,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั             4,276.00 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั           4,276.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2145 23/12/2563

44 ยา                  22,150.00              22,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั           22,150.00 บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั         22,150.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2146 23/12/2563

45 ยา                    4,944.00                4,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วทิยาศรม จ ากดั             4,944.00 บริษัท วทิยาศรม จ ากดั           4,944.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2147 23/12/2563

46 ยา                  59,485.00              59,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากดั (มหาชน)           59,485.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากดั (มหาชน)         59,485.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2148 23/12/2563

47 ยา                    5,240.00                5,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากดั             5,240.00 บริษัท มาสุ จ ากดั           5,240.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2149 23/12/2563

48 ยา                    2,448.00                2,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั             2,448.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั           2,448.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2150 23/12/2563

49 ยา                  10,450.00              10,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั           10,450.00 บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั         10,450.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2151 23/12/2563

50 ยา                    1,999.92                1,999.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอม็แอล พลัส จ ากดั             1,999.92 บริษัท พีเอม็แอล พลัส จ ากดั           1,999.92 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2152 23/12/2563

51 ยา                    1,000.00                1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั             1,000.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั           1,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2153 23/12/2563

52 วสัดุการแพทย์                    8,602.80                8,602.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั             8,602.80 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั           8,602.80 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2154 23/12/2563

53 วสัดุการแพทย์                    1,797.60                1,797.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั             1,797.60 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั           1,797.60 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2155 23/12/2563

54 วสัดุการแพทย์                    6,420.00                6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั             6,420.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั           6,420.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2156 23/12/2563

55 ยา                    3,370.50                3,370.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั             3,370.50 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั           3,370.50 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2157 23/12/2563

56 ยา                    5,491.24                5,491.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั             5,491.24 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั           5,491.24 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2158 23/12/2563

57 วสัดุการแพทย์                    6,955.00                6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั             6,955.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั           6,955.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2159 23/12/2563

58 ยา                    7,425.80                7,425.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั             7,425.80 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั           7,425.80 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2160 23/12/2563

59 ยา                    2,860.00                2,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ ากดั             2,860.00 บริษัท มาซา แลบ จ ากดั           2,860.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2161 23/12/2563

60 ยา                    5,683.00                5,683.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั             5,683.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั           5,683.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2162 23/12/2563

61 ยา                    2,250.00                2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั             2,250.00 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากดั           2,250.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2163 23/12/2563

62 ยา                    2,540.00                2,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากดั             2,540.00 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากดั           2,540.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2164 23/12/2563

63 ยา                    2,000.00                2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั             2,000.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั           2,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2165 23/12/2563

64 ยา                    7,805.00                7,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั             7,805.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั           7,805.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2166 23/12/2563

65 ยา                    1,285.00                1,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั             1,285.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั           1,285.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2167 23/12/2563

66 ยา                    3,300.00                3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากดั             3,300.00 บริษัท สตาร์แล็บ จ ากดั           3,300.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2168 23/12/2563

67 ยา                    2,460.00                2,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั             2,460.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากดั           2,460.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2169 23/12/2563

68 ยา                    8,025.00                8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอล็.ฮ้ัว จ ากดั             8,025.00 บริษัท บี.เอล็.ฮ้ัว จ ากดั           8,025.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2170 23/12/2563

69 ยา                    2,340.00                2,340.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี             2,340.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี           2,340.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2171 23/12/2563

70 ยา                  11,200.00              11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากดั           11,200.00 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากดั         11,200.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2172 23/12/2563

71 วสัดุการแพทย์                    5,550.00                5,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ ากดั             5,550.00 บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ ากดั           5,550.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2173 23/12/2563

72 ยา                    3,010.00                3,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั             3,010.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั           3,010.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2174 23/12/2563

73 ยา                    4,162.50                4,162.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั             4,162.50 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั           4,162.50 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2175 23/12/2563

74 ยา                    7,340.00                7,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากดั             7,340.00 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากดั           7,340.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2176 23/12/2563

75 วสัดุการแพทย์                    4,545.36                4,545.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั             4,545.36 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั           4,545.36 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2177 23/12/2563

76 วสัดุการแพทย์                    4,900.00                4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั             4,900.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั           4,900.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2178 23/12/2563

77 วสัดุการแพทย์                  18,225.00              18,225.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล           18,225.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล         18,225.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2179 23/12/2563
78 วสัดุการแพทย์                  11,248.00              11,248.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล           11,248.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล         11,248.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2180 23/12/2563

79 ยา                    6,500.00                6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากดั             6,500.00 บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากดั           6,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2181 23/12/2563

80 วสัดุเภสัชกรรมและวสัดุการแพทย์                  12,300.00              12,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั           12,300.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั         12,300.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2182 23/12/2563

81 ยา                    7,990.00                7,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั             7,990.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั           7,990.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2183 23/12/2563

82 ยา                    2,740.00                2,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากดั             2,740.00 บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากดั           2,740.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2184 23/12/2563

83 ยา                      291.00                  291.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากดั               291.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากดั             291.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2185 23/12/2563

84 ยา                    2,108.16                2,108.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั             2,108.16 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั           2,108.16 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2186 23/12/2563

85 วสัดุการแพทย์                  18,000.00              18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั           18,000.00 บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั         18,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2187 23/12/2563

86 ยา 15,622.00 15,622.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 15,622.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 15,622.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2188 23/12/2563

87 ยา                    3,092.30                3,092.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั             3,092.30 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั           3,092.30 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2189 23/12/2563

88 ยา                  15,000.00              15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั           15,000.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั         15,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2190 23/12/2563

89 ยา                  13,775.00              13,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั           13,775.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั         13,775.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2191 23/12/2563

90 ยา                  36,598.74              36,598.74 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม           36,598.74 องค์การเภสัชกรรม         36,598.74 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1882 16/12/2563

91 วสัดุการแพทย์                    3,200.00                3,200.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม             3,200.00 องค์การเภสัชกรรม           3,200.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1882 16/12/2563

92 วสัดุการแพทย์                  14,000.00              14,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม           14,000.00 องค์การเภสัชกรรม         14,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1882 16/12/2563


