
ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรปุ

1 จ้างตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 54,901.00                 54,901.00             เฉาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากดั 54,901.00          บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากดั 54,901.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/107 ลว. 12 ม.ค. 64

2 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 94,000.00                 94,000.00             เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 94,000.00          เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 94,000.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/108 ลว. 12 ม.ค. 64

3 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 88,200.00                 88,200.00             เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 88,200.00          เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 88,200.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/109 ลว. 12 ม.ค. 64

4 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 86,400.00                 86,400.00             เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 86,400.00          เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 86,400.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/110 ลว. 12 ม.ค. 64

5 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 50,140.00                 50,140.00             เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 50,140.00          เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 50,140.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/111 ลว. 12 ม.ค. 64

6 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 26,840.00                 26,840.00             เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 26,840.00          ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 26,840.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/112 ลว. 12 ม.ค. 64

7 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 20,250.00                 20,250.00             เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 20,250.00          ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 20,250.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/113 ลว. 12 ม.ค. 64

8 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 29,000.00                 29,000.00             เฉาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชั นแนล เมดิคอล ซายน์ จ ากดั 29,000.00          บริษัท โปรเฟสชั นแนล เมดิคอล ซายน์ จ ากดั 29,000.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/114 ลว. 12 ม.ค. 64

9 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 72,000.00                 72,000.00             เฉาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 72,000.00          บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 72,000.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/115 ลว. 12 ม.ค. 64

10 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 1,500.00                   1,500.00               เฉาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 1,500.00            บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 1,500.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/116 ลว. 12 ม.ค. 64

11 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 13,650.00                 13,650.00             เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พ.ีเอส. เมดิเทค 13,650.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พ.ีเอส. เมดิเทค 13,650.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/117 ลว. 12 ม.ค. 64

12 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 27,000.00                 27,000.00             เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พ.ีเอส. เมดิเทค 27,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พ.ีเอส. เมดิเทค 27,000.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/118 ลว. 12 ม.ค. 64

13 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 48,150.00                 48,150.00             เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พ.ีเอส. เมดิเทค 48,150.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พ.ีเอส. เมดิเทค 48,150.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/119 ลว. 12 ม.ค. 64

14 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 10,000.00                 10,000.00             เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พ.ีเอส. เมดิเทค 10,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พ.ีเอส. เมดิเทค 10,000.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/120 ลว. 12 ม.ค. 64

15 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 87,540.00                 87,540.00             เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พ.ีเอส. เมดิเทค 87,540.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พ.ีเอส. เมดิเทค 87,540.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/121 ลว. 12 ม.ค. 64

16 จ้างเหมาท าฟันปลอม 13,385.70                 13,385.70             เฉาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี  เด็นตัล แลป  จ ากดั 13,385.70          บริษัท ไชยา-อารี  เด็นตัล แลป  จ ากดั 13,385.70        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/158 ลว. 15 ม.ค. 64

17 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ 40,920.00                 40,920.00             เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็มีเน้นซ์ 40,920.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็มีเน้นซ์ 40,920.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/213 ลว. 18 ม.ค. 64

18 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ 10,591.00                 10,591.00             เฉาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากดั 10,591.00          บริษัท ทันตสยาม จ ากดั 10,591.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/214 ลว. 18 ม.ค. 64

19 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ 3,706.00                   3,706.00               เฉาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากดั 3,706.00            บริษัท ทันตสยาม จ ากดั 3,706.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/215 ลว. 18 ม.ค. 64

20 จ้างเหมาท าฟันปลอม 20,778.33                 20,778.33             เฉาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี  เด็นตัล แลป  จ ากดั 20,778.33          บริษัท ไชยา-อารี  เด็นตัล แลป  จ ากดั 20,778.33        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/216 ลว. 18 ม.ค. 64

21 วสัดุทันตกรรม 4,708.00                   4,708.00               เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากดั 4,708.00            บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากดั 4,708.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/217 ลว. 18 ม.ค. 64

22 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 72,000.00                 72,000.00             เฉาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 72,000.00          บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากดั 72,000.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/308 ลว. 20 ม.ค. 64

23 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 9,750.00                   9,750.00               เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พ.ีเอส. เมดิเทค 9,750.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พ.ีเอส. เมดิเทค 9,750.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/309 ลว. 20 ม.ค. 64

24 วสัดุทันตกรรม 7,630.00                   7,630.00               เฉาะเจาะจง บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย  จ ากดั 7,630.00            บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย  จ ากดั 7,630.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/315 ลว. 21 ม.ค. 64

25 วสัดุทันตกรรม 6,500.00                   6,500.00               เฉาะเจาะจง บริษัท  เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั 6,500.00            บริษัท  เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั 6,500.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/316 ลว. 21 ม.ค. 64

26 วสัดุทันตกรรม 84,000.00                 84,000.00             เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็มีเน้นซ์ 84,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็มีเน้นซ์ 84,000.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/317 ลว. 21 ม.ค. 64

27 วสัดุทันตกรรม 3,720.00                   3,720.00               เฉาะเจาะจง บริษัท ไดรว ์เด็นทั ล อนิคอร์ปอเรชั น จ ากดั 3,720.00            บริษัท ไดรว ์เด็นทั ล อนิคอร์ปอเรชั น จ ากดั 3,720.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/318 ลว. 21 ม.ค. 64

28 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 16 รายการ 234,770.00                234,770.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจเอม็ คอมพิวเตอร์ 234,770.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจเอม็ คอมพิวเตอร์ 234,770.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1  4 ม.ค. 64

29  วสัดุงานบ้านงานครัว 21,200.00                 21,200.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ.ีบี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 21,200.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ.ีบี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 21,200.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/10 6 ม.ค. 64

30  วสัดุงานบ้านงานครัว,วสัดุส านักงาน 5,600.00                   5,600.00               เฉพาะเจาะจง หจก.บุญสินเฟอร์นิเจอร์ (ส านักงานใหญ)่ 5,600.00            หจก.บุญสินเฟอร์นิเจอร์ (ส านักงานใหญ)่ 5,600.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/6 6 ม.ค. 64

31  วสัดุงานบ้านงานครัว,วสัดุส านักงาน 26,594.00                 26,594.00             เฉพาะเจาะจง ก.เครื องเขียน (ส านักงานใหญ)่ 26,594.00          ก.เครื องเขียน (ส านักงานใหญ)่ 26,594.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/8 5 ม.ค. 64

32  ค่าจ้างเหมาบริการ 4,500.00                   4,500.00               เฉพาะเจาะจง นายมะยูนุ๊ สะแลแม 4,500.00            นายมะยูนุ๊ สะแลแม 4,500.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/57 8 ม.ค. 64

33  วสัดุการเกษตร 5,420.00                   5,420.00               เฉพาะเจาะจง อรุณี ฤทธชิัย 5,420.00            อรุณี ฤทธชิัย 5,420.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/26 7 ม.ค. 64

34  วสัดุการแพทย์ 7,500.00                   7,500.00               เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 7,500.00            ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 7,500.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/76 11 ม.ค. 64

35  ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว (ต  ากวา่เกณฑ์) 46,120.00                 46,120.00             เฉพาะเจาะจง เดียร์เฮ้าส์ผ้าม่าน 46,120.00          เดียร์เฮ้าส์ผ้าม่าน 46,120.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/133 13 ม.ค. 64

36  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 15,290.00                 15,290.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ปัตตานีธรีะยางยนต์ 15,290.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ปัตตานีธรีะยางยนต์ 15,290.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/206 18 ม.ค. 64

37  วสัดุการแพทย์ 15,450.00                 15,450.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดีแอลด์เอ ดีเวลลอปเม้นท์ 15,450.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดีแอลด์เอ ดีเวลลอปเม้นท์ 15,450.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/134 13 ม.ค. 64

38  วสัดุส านักงาน 11,800.00                 11,800.00             เฉพาะเจาะจง ก.เครื องเขียน (ส านักงานใหญ)่ 11,800.00          ก.เครื องเขียน (ส านักงานใหญ)่ 11,800.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/151 15 ม.ค. 64

39  วสัดุกอ่สร้าง 6,000.00                   6,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอตัพงค์ สามะ 6,000.00            นายอตัพงค์ สามะ 6,000.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/338 22 ม.ค. 64

40  ค่าจ้างเหมาบริการอื น 560.00                     560.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีอตุสาหกรรม (1971) จ ากดั 560.00              บริษัท ปัตตานีอตุสาหกรรม (1971) จ ากดั 560.00            ราคาต  าสุด ปน 0032.3337 20 ม.ค. 64

41  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 3,670.00                   3,670.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ปัตตานีธรีะยางยนต์ 3,670.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ปัตตานีธรีะยางยนต์ 3,670.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/339 22 ม.ค. 64

42  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 2,744.55                   2,744.55               เฉพาะเจาะจง บจก.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง (1972) 2,744.55            บจก.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง (1972) 2,744.55          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/11 6 ม.ค. 64

43  วสัดุการเกษตร 1,500.00                   1,500.00               เฉพาะเจาะจง อรุณี ฤทธชิัย 1,500.00            อรุณี ฤทธชิัย 1,500.00          ราคาต  าสุด ปน 0032.3/222 19 ม.ค. 64

44  วสัดุการเกษตร 510.00                     510.00                 เฉพาะเจาะจง อรุณี ฤทธชิัย 510.00              อรุณี ฤทธชิัย 510.00            ราคาต  าสุด ปน 0032.3/373 26 ม.ค. 64

45  วสัดุการแพทย์ 18,460.00                 18,460.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดีแอนด์เอ ดีเวลลอปเม้นท์ 18,460.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดีแอนด์เอ ดีเวลลอปเม้นท์ 18,460.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/392 27 ม.ค. 64

46  วสักสุ านักงาน 14,500.00                 14,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ 14,500.00          บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ 14,500.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/394 27 ม.ค. 64

47  ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ 35,460.00 35,460.00 เฉาะเจาะจง บริษัท แอดคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากดั 35,460.00 บริษัท แอดคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากดั 35,460.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/13 ลว. 6 ม.ค. 64

48  ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ 11,000.00 11,000.00 เฉาะเจาะจง บริษัท สยามเดนท์ จ ากดั 11,000.00 บริษัท สยามเดนท์ จ ากดั 11,000.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/12 ลว. 6 ม.ค. 64

49  ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ 27,500.00                 27,500.00             เฉาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ ่จ ากดั 27,500.00          บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ ่จ ากดั 27,500.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/101 ลว. 12 ม.ค. 64

50  ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ 10,800.00                 10,800.00             เฉาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ ่จ ากดั 10,800.00          บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ ่จ ากดั 10,800.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/102 ลว. 12 ม.ค. 64

51  ครุภณัฑ์ส านักงาน ต  ากวา่เกณฑ์ 44,000.00                 44,000.00             เฉาะเจาะจง หจก.บุญสินเฟอร์นิเจอร์ 44,000.00          หจก.บุญสินเฟอร์นิเจอร์ 44,000.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/343 ลว. 22 ม.ค. 64

52  ครุภณัฑ์ส านักงานต  ากวา่เกณฑ์ 55,100.00                 55,100.00             เฉาะเจาะจง สุวลัยปัตตานี 55,100.00          สุวลัยปัตตานี 55,100.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/438 ลว. 29 ม.ค. 64

53 ยา                            5,000.00                       5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากดั (มหาชน)                   5,000.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากดั (มหาชน)                5,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/234 20/1/2564

54 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.0032.3/235 20/1/2564

55 วสัดุการแพทย์                            4,050.00                       4,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั                   4,050.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั                4,050.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/236 20/1/2564

56 วสัดุการแพทย์                            2,700.00                       2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั                   2,700.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั                2,700.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/237 20/1/2564

57 วสัดุการแพทย์และวสัดุเภสัชกรรม                            6,225.00                       6,225.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล                   6,225.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล                6,225.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/238 20/1/2564

58 ยา                            5,860.00                       5,860.00 เฉพาะเจาะจง รพร.สายบุรี                   5,860.00 รพร.สายบุรี                5,860.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/239 20/1/2564
59 ยา                          27,639.20                     27,639.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั                 27,639.20 บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั              27,639.20 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/240 20/1/2564
60 วสัดุการแพทย์และวสัดุเภสัชกรรม                          89,010.00                     89,010.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัสินสิริ เมดิเทค                 89,010.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัสินสิริ เมดิเทค              89,010.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/241 20/1/2564
62 ยา                          35,855.00                     35,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากดั (มหาชน)                 35,855.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากดั (มหาชน)              35,855.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/242 20/1/2564
63 ยา                          27,563.20                     27,563.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั                 27,563.20 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั              27,563.20 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/243 20/1/2564
64 วสัดุการแพทย์                            3,500.00                       3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั                   3,500.00 บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั                3,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/244 20/1/2564
65 ยา                               950.00                          950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั                      950.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั                   950.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/245 20/1/2564
66 ยา                            6,352.00                       6,352.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั                   6,352.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั                6,352.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/246 20/1/2564
67 ยา                            5,000.00                       5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั                   5,000.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั                5,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/247 20/1/2564
68 ยา                            5,820.80                       5,820.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั                   5,820.80 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั                5,820.80 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/248 20/1/2564

รำที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มกรำคม 2564

โรงพยำบำลกะพ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวัดปตัตำนี
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69 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.0032.3/249 20/1/2564
70 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.0032.3/250 20/1/2564
71 ยา                            4,361.00                       4,361.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั                   4,361.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั                4,361.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/251 20/1/2564
72 ยา                            9,727.00                       9,727.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี                   9,727.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี                9,727.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/252 20/1/2564
73 ยา                            3,910.00                       3,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากดั                   3,910.00 บริษัท เอเซี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากดั                3,910.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/253 20/1/2564
74 ยา                          21,200.00                     21,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากดั                 21,200.00 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากดั              21,200.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/254 20/1/2564
75 ยาและวสัดุการแพทย์                            7,655.00                       7,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั                   7,655.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั                7,655.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/255 20/1/2564
76 ยา                            7,660.00                       7,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั                   7,660.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั                7,660.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/256 20/1/2564
77 ยา                          11,646.00                     11,646.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั                 11,646.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั              11,646.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/257 20/1/2564
78 ยา                          12,236.00                     12,236.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั                 12,236.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั              12,236.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/258 20/1/2564
79 วสัดุการแพทย์                          21,472.76                     21,472.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั                 21,472.76 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั              21,472.76 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/259 20/1/2564
80 ยา                          36,444.20                     36,444.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั                 36,444.20 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั              36,444.20 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/260 20/1/2564
81 ยา                            3,189.67                       3,189.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั                   3,189.67 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั                3,189.67 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/261 20/1/2564
82 ยา                            5,431.32                       5,431.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั                   5,431.32 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั                5,431.32 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/262 20/1/2564
83 ยา                            1,112.80                       1,112.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั                   1,112.80 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั                1,112.80 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/263 20/1/2564
84 วสัดุการแพทย์                            6,238.10                       6,238.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั                   6,238.10 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั                6,238.10 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/264 20/1/2564
85 วสัดุการแพทย์                            2,800.00                       2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั                   2,800.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากดั                2,800.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/265 20/1/2564
86 ยา                          42,960.50                     42,960.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั                 42,960.50 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั              42,960.50 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/266 20/1/2564
87 วสัดุการแพทย์                          13,820.00                     13,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั                 13,820.00 บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั              13,820.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/267 20/1/2564
88 ยา                          14,862.30                     14,862.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอล็.ฮ้ัว จ ากดั                 14,862.30 บริษัท บี.เอล็.ฮ้ัว จ ากดั              14,862.30 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/268 20/1/2564
89 ยา                            2,696.40                       2,696.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั                   2,696.40 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั                2,696.40 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/269 20/1/2564
90 ยา                            2,189.22                       2,189.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั                   2,189.22 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั                2,189.22 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/270 20/1/2564
91 ยา                            4,378.44                       4,378.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั                   4,378.44 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั                4,378.44 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/271 20/1/2564
92 ยา                            1,000.00                       1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั                   1,000.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั                1,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/272 20/1/2564
93 ยา                          15,575.00                     15,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั                 15,575.00 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั              15,575.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/273 20/1/2564
94 วสัดุการแพทย์                          17,761.00                     17,761.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล                 17,761.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล              17,761.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/274 20/1/2564
95 วสัดุการแพทย์                            3,900.00                       3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั                   3,900.00 บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั                3,900.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/275 20/1/2564
96 ยา                            9,410.00                       9,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากดั                   9,410.00 บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากดั                9,410.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/276 20/1/2564
97 ยา 278.20                             278.20                        เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอล็.ฮ้ัว จ ากดั 278.20                    บริษัท บี.เอล็.ฮ้ัว จ ากดั 278.20                 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/277 20/1/2564
98 ยา                            2,800.00                       2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั                   2,800.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั                2,800.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/278 20/1/2564
99 ยา                          20,011.00                     20,011.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั                 20,011.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั              20,011.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/279 20/1/2564
100 วสัดุการแพทย์                          48,100.00                     48,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั                 48,100.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั              48,100.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/280 20/1/2564
101 วสัดุการแพทย์                          25,900.00                     25,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั                 25,900.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั              25,900.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/281 20/1/2564
102 ยา                            7,500.00                       7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั                   7,500.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั                7,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/282 20/1/2564
103 ยา                            9,378.80                       9,378.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั                   9,378.80 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั                9,378.80 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/283 20/1/2564
104 ยา                            1,540.00                       1,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากดั                   1,540.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากดั                1,540.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/284 20/1/2564
105 ยา 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากดั 1,750.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากดั 1,750.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/285 20/1/2564
106 วสัดุการแพทย์ 5,920.00 5,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากดั 5,920.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากดั 5,920.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/286 20/1/2564
107 วสัดุเภสัชกรรม 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณพลาสติก 24,000.00 หจก.ลาภทักษิณพลาสติก 24,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/287 20/1/2564
108 วสัดุเภสัชกรรม 15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณพลาสติก 15,400.00 หจก.ลาภทักษิณพลาสติก 15,400.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/288 20/1/2564
109 ยา 3,960.00 3,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากดั 3,960.00 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากดั 3,960.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/289 20/1/2564
110 ยา 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากดั 3,600.00 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากดั 3,600.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/290 20/1/2564
111 ยา 3,975.00 3,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั 3,975.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั 3,975.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/291 20/1/2564
112 ยา 1,425.00 1,425.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี 1,425.00 ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี 1,425.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/292 20/1/2564
113 ยา 7,020.00 7,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากดั 7,020.00 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากดั 7,020.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/293 20/1/2564
114 ยา 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 3,150.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 3,150.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/294 20/1/2564
115 ยา 1,715.00 1,715.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ ากดั 1,715.00 บริษัท มาซา แลบ จ ากดั 1,715.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/295 20/1/2564
116 ยา 16,920.00 16,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากดั 16,920.00 บริษัท ยูเมด้า จ ากดั 16,920.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/296 20/1/2564
117 ยา 1,355.90 1,355.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากดั 1,355.90 บริษัท ยูเมด้า จ ากดั 1,355.90 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/297 20/1/2564
118 ยา 5,499.80 5,499.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 5,499.80 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 5,499.80 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/298 20/1/2564
119 วสัดุการแพทย์                            3,000.00                       3,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม                   3,000.00 องค์การเภสัชกรรม                3,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2344 30/12/2563
120 ยา                               214.00                          214.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม                      214.00 องค์การเภสัชกรรม                   214.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/150 17/1/2564
121 ยา                          86,004.71                     86,004.71 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม                 86,004.71 องค์การเภสัชกรรม              86,004.71 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/150 17/1/2564


