
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป

1 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 72,000.00          72,000.00        เฉาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 72,000.00           บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 72,000.00         ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/911 ลว. 9 มี.ค. 64

2 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 84,000.00          84,000.00        เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 84,000.00           เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 84,000.00         ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/912 ลว. 9 มี.ค. 64

3 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 23,200.00          23,200.00        เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 23,200.00           ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 23,200.00         ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/913 ลว. 9 มี.ค. 64

4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,150.00           4,150.00         เฉาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 4,150.00             หจก.พี.เอส.เมดิเทค 4,150.00           ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/914 ลว. 9 มี.ค. 64

5 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 53,423.00          53,423.00        เฉาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป ๒๐๑๙ จ ากัด 53,423.00           บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป ๒๐๑๙ จ ากัด 53,423.00         ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/949 ลว. 12 มี.ค. 64

6 จ้างเหมาท าฟันปลอม 6,965.70           6,965.70         เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 6,965.70             บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 6,965.70           ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/951 ลว. 15 มี.ค. 64

7 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00          60,000.00        เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 60,000.00           เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 60,000.00         ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1021 ลว. 15 มี.ค. 64

8 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,650.00          11,650.00        เฉาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 11,650.00           หจก.พี.เอส.เมดิเทค 11,650.00         ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1022 ลว. 15 มี.ค. 64

9 จ้างเหมาท าฟันปลอม 4,708.00           4,708.00         เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 4,708.00             บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 4,708.00           ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1031 ลว. 16 มี.ค. 64

10 จ้างเหมาท าฟันปลอม 235.40              235.40            เฉาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด 235.40               บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด 235.40             ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1032 ลว. 16 มี.ค. 64

11 จ้างเหมาท าฟันปลอม 9,437.40           9,437.40         เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 9,437.40             บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 9,437.40           ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1066 ลว. 19 มี.ค. 64

12 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 67,200.00          67,200.00        เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 67,200.00           เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 67,200.00         ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1067 ลว. 19 มี.ค. 64

13 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,000.00           3,000.00         เฉาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 3,000.00             หจก.พี.เอส.เมดิเทค 3,000.00           ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1068 ลว. 19 มี.ค. 64

14 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 64,110.00 64,110.00 เฉาะเจาะจง ร้านเอแอนด์เอ็ม คอมพิวเตอร์ 64,110.00           ร้านเอแอนด์เอ็ม คอมพิวเตอร์ 64,110.00 ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/766 ลว. 2 ก.พ. 64

15 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 170,010.00 170,010.00 เฉาะเจาะจง ร้านเอแอนด์เอ็ม คอมพิวเตอร์ 170,010.00 บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ ากัด 170,010.00 ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/765 ลว. 2 ก.พ. 64

16 ค่าจ้างเหมาบริการ 95,800.00 95,800.00 เฉาะเจาะจง ร้านบอยกระจกอลูมิเนียม 95,800.00 ร้านบอยกระจกอลูมิเนียม 95,800.00 ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1090 ลว. 2 ก.พ. 64

17 ยา            3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี              3,000.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี            3,000.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/830 05/03/2564

18 ยา            1,015.00          1,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด              1,015.00 บริษัท มาสุ จ ากัด            1,015.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/831 05/03/2564

19 ยา           9,120.000         9,120.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด            9,120.000 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด          9,120.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/969 29/03/2564

20 ยา         11,700.000       11,700.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด          11,700.000 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด        11,700.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/951 29/03/2564

21 ยา           4,600.000         4,600.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซ่ียน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด            4,600.000 บริษัท เอเซ่ียน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด          4,600.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/952 29/03/2564

22 ยา           4,620.000         4,620.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด            4,620.000 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด          4,620.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/953 29/03/2564

23 วัสดุการแพทย์           8,950.000         8,950.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด            8,950.000 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด          8,950.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/954 29/03/2564

24 ยา           8,550.000         8,550.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากัด            8,550.000 บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากัด          8,550.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/955 29/03/2564

25 ยา         10,470.500       10,470.500 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี          10,470.500 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี        10,470.500 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/956 29/03/2564

รำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564

โรงพยำบำลกะพ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี

วันท่ี  31 เดือน  มีนำคม พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



26 ยา 1,756.800          1,756.800        เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 1,756.800           บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 1,756.800         ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/957 29/03/2564

27 ยา 3,044.685          3,044.685        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 3,044.685           บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 3,044.685         ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/958 29/03/2564

28 ยา 7,920.000          7,920.000        เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 7,920.000           บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 7,920.000         ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/959 29/03/2564

29 ยา           4,786.000         4,786.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด            4,786.000 บริษัท วิทยาศรม จ ากัด          4,786.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/960 29/03/2564

32 ยา         21,200.000       21,200.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด          21,200.000 บริษัท ยูเมด้า จ ากัด        21,200.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/961 29/03/2564

33 ยา           6,420.000         6,420.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด            6,420.000 บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด          6,420.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/962 29/03/2564

34 ยา           1,050.000         1,050.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด            1,050.000 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด          1,050.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/963 29/03/2564

35 วัสดุการแพทย์           3,400.000         3,400.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด            3,400.000 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด          3,400.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/964 29/03/2564

36 วัสดุการแพทย์           6,420.000         6,420.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด            6,420.000 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          6,420.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/965 29/03/2564

37 วัสดุการแพทย์         12,668.800       12,668.800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          12,668.800 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด        12,668.800 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/966 29/03/2564

38 วัสดุการแพทย์         12,082.000       12,082.000 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล          12,082.000 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล        12,082.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/967 29/03/2564

39 วัสดุการแพทย์           3,920.000         3,920.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด            3,920.000 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด          3,920.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/968 29/03/2564

40 ยา           5,400.000         5,400.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด            5,400.000 บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด          5,400.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/950 29/03/2564

41 วัสดุการแพทย์           2,800.000         2,800.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด            2,800.000 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด          2,800.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/971 29/03/2564

42 ยา 7,971.500          7,971.500        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 7,971.500           บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 7,971.500         ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/972 29/03/2564

43 วัสดุเภสัชกรรม           2,400.000         2,400.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด            2,400.000 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด          2,400.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/973 29/03/2564

44 ยา           4,500.000         4,500.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด            4,500.000 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด          4,500.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/974 29/03/2564

45 วัสดุการแพทย์           9,100.000         9,100.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด            9,100.000 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด          9,100.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/975 29/03/2564

46 วัสดุการแพทย์ 4,415.000          4,415.000        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค 4,415.000           ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค 4,415.000         ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/976 29/03/2564

47 ยา 72,642.600        72,642.600      เฉพาะเจาะจง
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากัด 

(มหาชน)
72,642.600         บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน) 72,642.600       ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/977 29/03/2564

48 ยา         10,800.000       10,800.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด          10,800.000 บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด        10,800.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/978 29/03/2564

49 วัสดุการแพทย์ 10,421.000        10,421.000      เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 10,421.000         บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 10,421.000       ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/979 29/03/2564

50 ยา 3,060.000          3,060.000        เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 3,060.000           บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 3,060.000         ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/980 29/03/2564

51 ยา         15,431.000       15,431.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด          15,431.000 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด        15,431.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/981 29/03/2564

52 ยา         10,000.000       10,000.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด          10,000.000 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด        10,000.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/982 29/03/2564

53 วัสดุการแพทย์           4,300.000         4,300.000 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล            4,300.000 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล          4,300.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/983 29/03/2564

54 ยา           3,180.000         3,180.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด            3,180.000 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด          3,180.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/984 29/03/2564

55 ยา           3,150.000         3,150.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด            3,150.000 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด          3,150.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/985 29/03/2564

56 ยา 2,371.000          2,371.000        เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 2,371.000           บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 2,371.000         ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/986 29/03/2564

57 ยา           6,717.500         6,717.500 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี            6,717.500 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี          6,717.500 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/987 29/03/2564

58 ยา           4,290.700         4,290.700 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด            4,290.700 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด          4,290.700 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/988 29/03/2564

59 ยา           1,150.000         1,150.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด            1,150.000 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด          1,150.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/989 29/03/2564



60 ยา             976.000           976.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด              976.000 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด            976.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/990 29/03/2564

61 ยา 3,300.000          3,300.000        เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด 3,300.000           บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด 3,300.000         ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/991 29/03/2564

62 ยา 3,291.320          3,291.320        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 3,291.320           บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 3,291.320         ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/992 29/03/2564

63 ยา         11,200.000       11,200.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด          11,200.000 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด        11,200.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/993 29/03/2564

64 ยา           3,014.000         3,014.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด            3,014.000 บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด          3,014.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/994 29/03/2564

65 วัสดุการแพทย์ 4,500.000          4,500.000        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 4,500.000           บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 4,500.000         ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/995 29/03/2564

66 ยา           4,579.600         4,579.600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด            4,579.600 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          4,579.600 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/996 29/03/2564

67 วัสดุการแพทย์           9,362.500         9,362.500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด            9,362.500 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          9,362.500 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/997 29/03/2564

68 ยา           9,897.500         9,897.500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด            9,897.500 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด          9,897.500 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/998 29/03/2564

69 ยา         10,787.500       10,787.500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด          10,787.500 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด        10,787.500 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/999 29/03/2564

70 วัสดุการแพทย์           3,210.000         3,210.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด            3,210.000 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          3,210.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/1000 29/03/2564

71 ยา         25,605.100       25,605.100 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          25,605.100 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        25,605.100 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/1001 29/03/2564

72 ยา 2,080.000          2,080.000        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด 2,080.000           บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด 2,080.000         ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/1002 29/03/2564

73 วัสดุการแพทย์         41,000.000       41,000.000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค          41,000.000 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค        41,000.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/1003 29/03/2564

74 ยา           3,270.000         3,270.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด            3,270.000 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด          3,270.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/1004 29/03/2564

75 วัสดุการแพทย์           5,235.000         5,235.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด            5,235.000 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด          5,235.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/1005 29/03/2564

76 ยา           7,500.000         7,500.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด            7,500.000 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด          7,500.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/1006 29/03/2564

77 ยา         39,055.000       39,055.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          39,055.000 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        39,055.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/1007 29/03/2564

78 ยา           6,156.300         6,156.300 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด            6,156.300 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด          6,156.300 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/1008 29/03/2564

79 ยา           1,000.000         1,000.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด            1,000.000 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด          1,000.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/1009 29/03/2564

80 ยา           1,999.920         1,999.920 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จ ากัด            1,999.920 บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จ ากัด          1,999.920 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/1010 29/03/2564

81 ยา           2,450.000         2,450.000 เฉพาะเจาะจง
ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล 

ประเทศไทย
           2,450.000

ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศ

ไทย
         2,450.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/1011 29/03/2564

82 ยา           3,720.000         3,720.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ ากัด            3,720.000 บริษัท มาซา แลบ จ ากัด          3,720.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/1012 29/03/2564

83 วัสดุเภสัชกรรม             800.000           800.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด              800.000 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด            800.000 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/1013 29/03/2564

84 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 21,600.00          21,600.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ เอ็ม คอมพิวเตอร์ 21,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ เอ็ม คอมพิวเตอร์ 21,600.00         ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1827 23 มี.ค. 64

85  วัสดุส านักงาน 14,500.00          14,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 14,500.00           บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 14,500.00         ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/771 2 มี.ค. 64

86  วัสดุส านักงาน 7,500.00           7,500.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 7,500.00             โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 7,500.00           ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/799 4 มี.ค. 64

87  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 15,600.00          15,600.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัตตานีธีระยางยนต์ 15,600.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัตตานีธีระยางยนต์ 15,600.00         ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/798 4 มี.ค. 64

88 วัสดุงานบ้าน-งานครัว 24,080.00          24,080.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 24,080.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 24,080.00         ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/800 4 มี.ค. 64

89  วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 54,450.00          54,450.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 54,450.00           หจก.พี.เอส.เมดิเทค 54,450.00         ราคาต่ าสุด ปน 0023.3/925 10 มี.ค. 64

90  วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 8,000.00           8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จ ากัด 8,000.00             บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จ ากัด 8,000.00           ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/826 10 มี.ค. 64



91
 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน,ค่าจ้างเหมา

บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
5,750.00           5,750.00         เฉพาะเจาะจง ทีพี.แอร์ (ส านักงานใหญ่) 5,750.00             ทีพี.แอร์ (ส านักงานใหญ่) 5,750.00           ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/941 11 มี.ค. 64

92 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 9,000.00           9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายมูหมัดรอมาดอน เจะเลาะ 9,000.00             นายมูหมัดรอมาดอน เจะเลาะ 9,000.00           ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1036 17 มี.ค. 64

93  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,000.00           7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี จี อุปกรณ์การแพทย์ จ ากัด 7,000.00             บริษัท เค พี จี อุปกรณ์การแพทย์ จ ากัด 7,000.00           ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1027 16 มี.ค. 64

94  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,000.00           7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี จี อุปกรณ์การแพทย์ จ ากัด 7,000.00             บริษัท เค พี จี อุปกรณ์การแพทย์ จ ากัด 7,000.00           ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1028 16 มี.ค. 64

95  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,000.00           7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เค พี จี อุปกรณ์การแพทย์ จ ากัด 7,000.00             บริษัท เค พี จี อุปกรณ์การแพทย์ จ ากัด 7,000.00           ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1029 16 มี.ค. 64

96  ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 3,300.00           3,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์เอ็ม ซัพพลาย 3,300.00             ร้าน อาร์เอ็ม ซัพพลาย 3,300.00           ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1071 22 มี.ค. 64

97
 วัสดุทันตกรรม,วัสดุส านักงาน,วัสดุงานบ้าน-งาน

ครัว
1,639.00           1,639.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอิฟราพาณิชย์ 1,639.00             ร้านอิฟราพาณิชย์ 1,639.00           ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1733 22 มี.ค. 64

98 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน,ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ23,300.00          23,300.00        เฉพาะเจาะจง ทีพี.แอร์ (ส านักงานใหญ่) 23,300.00           ทีพี.แอร์ (ส านักงานใหญ่) 23,300.00         ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1078 23 มี.ค. 64

99  ค่าใช้จ่ายลักษณะอ่ืน 15,617.83          15,617.83        เฉพาะเจาะจง แอลเอ็นดับเบ้ิลยู โฮสต้ิง (ส านักงานใหญ่) 15,617.83           แอลเอ็นดับเบ้ิลยู โฮสต้ิง (ส านักงานใหญ่) 15,617.83         ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1093 26 มี.ค. 64

100  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 29,000.00          29,000.00        เฉพาะเจาะจง นายด ารงค์ฤทธ์ิ ถีราวุฒิ 29,000.00           นายด ารงค์ฤทธ์ิ ถีราวุฒิ 29,000.00         ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1084 24 มี.ค. 64

101  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 7,000.00           7,000.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัตตานีธีระยางยนต์ 7,000.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัตตานีธีระยางยนต์ 7,000.00           ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1087 25 มี.ค. 64

102 วัสดุการแพทย์ 2,000.00           2,000.00         เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะรัง เมดิคอล แอนด์ 

เซอร์วิส (ส านักงานใหญ่)
2,000.00             

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะรัง เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส 

(ส านักงานใหญ่)
2,000.00           ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1091 26 มี.ค. 64

103  วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 52,500.00          52,500.00        เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะรัง เมดิคอล แอนด์ 

เซอร์วิส (ส านักงานใหญ่)
52,500.00           

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะรัง เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส 

(ส านักงานใหญ่)
52,500.00         ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1092 26 มี.ค. 64

104
 วัสดุประปา,วัสดุการเกษตร,วัสดุก่อสร้าง,วัสดุ

ไฟฟ้าและวิทยุ
13,780.00          13,780.00        เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 13,780.00           เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 13,780.00         ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/1073 22 มี.ค. 64








