
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก หมำยเหตุ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป
1  จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย       19,495.00      19,495.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ       19,495.00 ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ       19,495.00 ราคาต ่าสุด ปน.0033.3/2495 3/5/2565
2  จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย       14,520.00      14,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ       14,520.00 ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ       14,520.00 ราคาต ่าสุด ปน.0033.3/2496 3/5/2565
3 ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00      25,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทบีทีแอล เมดิคอล เทคโนโลจีส์ จ ากัด 25,000.00      บริษัทบีทีแอล เมดิคอล เทคโนโลจีส์ จ ากัด 25,000.00      ราคาต ่าสุด ปน.0033.3/2497 3/5/2565

4 จ้างเหมาบริการ 11,170.00      11,170.00     เฉพาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 11,170.00      คารีนา คอมพิวเตอร์ 11,170.00      ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2480 2/5/2565
5 จ้างเหมาบริการ 5,425.00        5,425.00       เฉพาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 5,425.00        คารีนา คอมพิวเตอร์ 5,425.00        ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2481 2/5/2565

6 จ้างเหมาบริการ 18,000.00      18,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านค าภีร์กระจกอลูมิเนียม 18,000.00      ร้านค าภีร์กระจกอลูมิเนียม 18,000.00      ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2482 2/5/2565
7 จ้างเหมาบริการ 12,000.00      12,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านค าภีร์กระจกอลูมิเนียม 12,000.00      ร้านค าภีร์กระจกอลูมิเนียม 12,000.00      ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2483 2/5/2565
8 จ้างเหมาบริการ 149,000.00     149,000.00   เฉพาะเจาะจง มายอเฟอร์นิซิ งค์ 149,000.00     มายอเฟอร์นิซิ งค์ 149,000.00     ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2570 11/5/2565
9 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ต  ากว่าเกณฑ์) 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ต  ากว่าเกณฑ์)
11,300.00      11,300.00     เฉพาะเจาะจง สุวลัยปัตตานี 11,300.00      สุวลัยปัตตานี 11,300.00      ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2571 11/5/2565

10 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 49,990.00      49,990.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 49,990.00      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 49,990.00      ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2572 11/5/2565
11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,800.00        3,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 3,800.00        หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 3,800.00        ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2484 2/5/2565
12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 29,300.00      29,300.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 29,300.00      หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 29,300.00      ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2751 24/5/2565

13 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ต  ากว่าเกณฑ์) 7,276.00        7,276.00       เฉพาะเจาะจง สายบุรีฟาร์ม 7,276.00        สายบุรีฟาร์ม 7,276.00        ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2753 24/5/2565
14 วัสดุส านักงาน 1,000.00        1,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ล็อค ปร้ิน 1,000.00        หจก.ล็อค ปร้ิน 1,000.00        ราคาต  าสุด ว.119 24/5/2565
15 วัสดุส านักงาน 500.00          500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล็อค ปร้ิน 500.00          หจก.ล็อค ปร้ิน 500.00          ราคาต  าสุด ว.119 27/5/2565
16 วัสดุส านักงาน 500.00          500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล็อค ปร้ิน 500.00          หจก.ล็อค ปร้ิน 500.00          ราคาต  าสุด ว.119 23/5/2565
17 วัสดุส านักงาน 10,800.00      10,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ล็อค ปร้ิน 10,800.00      หจก.ล็อค ปร้ิน 10,800.00      ราคาต  าสุด ปน 0033.3/2752 24/5/2565
18 วัสดุส านักงาน 500.00          500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล็อค ปร้ิน 500.00          หจก.ล็อค ปร้ิน 500.00          ราคาต  าสุด ว.119 30/5/2565
19 วัสดุส านักงาน 500.00          500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล็อค ปร้ิน 500.00          หจก.ล็อค ปร้ิน 500.00          ราคาต  าสุด ว.119 30/5/2565
20 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 50,175.00      50,175.00     เฉาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากัด 50,175.00      บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากัด 50,175.00      ราคาต  าสุด ปน 0033.3/2626 ลว. 18 พ.ค 65
21 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00      40,000.00     เฉาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 40,000.00      บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 40,000.00      ราคาต  าสุด ปน 0033.3/2627 ลว. 18 พ.ค 65
22 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,250.00      18,250.00     เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  18,250.00      ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  18,250.00      ราคาต  าสุด ปน 0033.3/2628 ลว. 18 พ.ค 65
23 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,000.00      64,000.00     เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส.เมดไลน์ 64,000.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส.เมดไลน์ 64,000.00      ราคาต  าสุด ปน 0033.3/2629 ลว. 18 พ.ค 65
24 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 54,469.00      54,469.00     เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 54,469.00      บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 54,469.00      ราคาต  าสุด ปน 0033.3/2630 ลว. 18 พ.ค 65
25 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,120.00      33,120.00     เฉาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 33,120.00      บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 33,120.00      ราคาต  าสุด ปน 0033.3/2631 ลว. 18 พ.ค 65
26 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,000.00      26,000.00     เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  26,000.00      ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  26,000.00      ราคาต  าสุด ปน 0033.3/2632 ลว. 18 พ.ค 65
27 วัสดุทันตกรรม 7,250.00        725.00         เฉาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ ากัด 7,250.00        บริษัท ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ ากัด 7,250.00        ราคาต  าสุด ปน 0033.3/2651 ลว. 19 พ.ค 65
28 วัสดุทันตกรรม 26,134.75      26,134.75     เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัด 26,134.75      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัด 26,134.75      ราคาต  าสุด ปน 0033.3/2652 ลว. 19 พ.ค 65
29 จ้างเหมาท าฟันปลอม 18,211.40      18,211.40     เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 18,211.40      บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 18,211.40      ราคาต  าสุด ปน 0033.3/2653 ลว. 19 พ.ค 65
30 จ้างเหมาท าฟันปลอม 16,724.10      16,724.10     เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 16,724.10      บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 16,724.10      ราคาต  าสุด ปน 0033.3/2703 ลว. 23 พ.ค 65
31  วัสดุการแพทย์ 48,200.00      48,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ ากัด 48,200.00      บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ ากัด 48,200.00      ราคาต  าสุด ปน 0033.3/2498 5 พ.ค. 65

รำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565
โรงพยำบำลกะพ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี

วันท่ี  31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



32  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 25,640.00      25,640.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 25,640.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 25,640.00      ราคาต  าสุด ปน 0033.3/2516 10 พ.ค. 65
33  วัสดุส านักงาน 7,800.00        7,800.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง ส านักงานใหญ่ 7,800.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง ส านักงานใหญ่ 7,800.00        ราคาต  าสุด ปน 0033.3/2636 18 พ.ค. 65
34  วัสดุส านักงาน 6,000.00        6,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง ส านักงานใหญ่ 6,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง ส านักงานใหญ่ 6,000.00        ราคาต  าสุด ปน 0033.3/2659 19 พ.ค. 65
35  วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,000.00      19,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เจ เอ็ม คอมพิวเตอร์ 19,000.00      หจก.เจ เอ็ม คอมพิวเตอร์ 19,000.00      ราคาต  าสุด ปน 0033.3/2762 25 พ.ค. 65
36  วัสดุส านักงาน 1,180.00        1,180.00       เฉพาะเจาะจง ก.เครื องเขียน 1,180.00        ก.เครื องเขียน 1,180.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2761 25 พ.ค. 65
37  วัสดุประปา 952.30          952.30         เฉพาะเจาะจง สายบุรีฟาร์ม 952.30          สายบุรีฟาร์ม 952.30          ราคาต  าสุด ปน 0033.3/2689 30 พ.ค. 65
38 ยา         2,910.00        2,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด         2,910.00 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด         2,910.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2523 11/5/2565
39 ยา         2,200.00        2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด         2,200.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด         2,200.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2524 11/5/2565
40 วัสดุการแพทย์         4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ ากัด         4,500.00 บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ ากัด         4,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2525 11/5/2565
41 ยา       24,957.75      24,957.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด       24,957.75 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด       24,957.75 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2526 11/5/2565
42 ยา         3,220.00        3,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด         3,220.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด         3,220.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2527 11/5/2565
43 ยา           670.00          670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด           670.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด           670.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2527 11/5/2565
44 ยา           670.00          670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด           670.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด           670.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2527 11/5/2565
45 วัสดุการแพทย์         6,000.00        6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด         6,000.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด         6,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2528 11/5/2565
46 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.0033.3/2529 11/5/2565
47 วัสดุการแพทย์         1,515.12        1,515.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด         1,515.12 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด         1,515.12 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2529 11/5/2565
48 ยา         1,112.80        1,112.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด         1,112.80 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด         1,112.80 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2529 11/5/2565
49 ยา 10,486.00      10,486.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 10,486.00      บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 10,486.00      ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2530 11/5/2565

50 ยา         6,741.00        6,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด         6,741.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด         6,741.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2530 11/5/2565
51 ยา         1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด         1,500.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด         1,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2531 11/5/2565
52 ยา       12,800.00      12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด       12,800.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด       12,800.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2531 11/5/2565
53 ยา         6,183.60        6,183.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด         6,183.60 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด         6,183.60 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2531 11/5/2565
54 ยา           720.00          720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด           720.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด           720.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2531 11/5/2565
55 ยา         4,800.00        4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด         4,800.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด         4,800.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2531 11/5/2565
56 ยา         3,600.00        3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด         3,600.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด         3,600.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2532 11/5/2565
57 ยา         2,785.00        2,785.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด         2,785.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด         2,785.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2532 11/5/2565
58 ยา         1,110.00        1,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด         1,110.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด         1,110.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2533 11/5/2565
59 ยา         9,861.00        9,861.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด         9,861.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด         9,861.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2533 11/5/2565
60 วัสดุการแพทย์         7,390.00        7,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด         7,390.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด         7,390.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2534 11/5/2565
61 ยา         2,311.20        2,311.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด         2,311.20 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด         2,311.20 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2535 11/5/2565
62 ยา         2,311.20        2,311.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด         2,311.20 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด         2,311.20 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2535 11/5/2565
63 ยา         6,650.00        6,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด         6,650.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด         6,650.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2536 11/5/2565
64 ยา         7,815.00        7,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด         7,815.00 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด         7,815.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2537 11/5/2565
65 ยา 30,000.00      30,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 30,000.00      บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 30,000.00      ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2538 11/5/2565
66 ยา         4,095.00        4,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด         4,095.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด         4,095.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2539 11/5/2565
67 ยา         3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด         3,000.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด         3,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2540 11/5/2565
68 วัสดุการแพทย์         1,752.00        1,752.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด         1,752.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด         1,752.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2541 11/5/2565
69 วัสดุการแพทย์       10,932.00      10,932.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด       10,932.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด       10,932.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2541 11/5/2565
70 ยา         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จ ากัด         7,000.00 บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จ ากัด         7,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2542 11/5/2565
71 วัสดุการแพทย์         2,070.00        2,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด         2,070.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด         2,070.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2543 11/5/2565



72 ยา         4,060.00        4,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ ากัด         4,060.00 บริษัท มาซา แลบ จ ากัด         4,060.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2544 11/5/2565
73 ยา         3,465.00        3,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด         3,465.00 บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด         3,465.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2545 11/5/2565
74 ยา       24,465.00      24,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)       24,465.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)       24,465.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2546 11/5/2565

75 ยา         3,636.00        3,636.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด         3,636.00 บริษัท วิทยาศรม จ ากัด         3,636.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2547 11/5/2565
76 ยา       10,415.38      10,415.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด       10,415.38 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด       10,415.38 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2548 11/5/2565
77 ยา         6,095.00        6,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด         6,095.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด         6,095.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2549 11/5/2565
78 ยา         3,450.00        3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด         3,450.00 บริษัท เอเซี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด         3,450.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2550 11/5/2565
79 ยา         6,451.00        6,451.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด         6,451.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด         6,451.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2551 11/5/2565
80 ยา         4,000.00        4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด         4,000.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด         4,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2552 11/5/2565
81 ยา         2,200.00        2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด         2,200.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด         2,200.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2552 11/5/2565
82 ยา       26,980.00      26,980.00 เฉพาะเจาะจง รพร.สายบุรี       26,980.00 รพร.สายบุรี       26,980.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2553 11/5/2565
83 วัสดุการแพทย์       10,745.00      10,745.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล       10,745.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล       10,745.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2554 11/5/2565
84 วัสดุการแพทย์         9,960.00        9,960.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล         9,960.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล         9,960.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2554 11/5/2565
85 ยา         5,280.00        5,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี         5,280.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี         5,280.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2555 11/5/2565
86 ยา         3,890.00        3,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี         3,890.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี         3,890.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2555 11/5/2565
87 วัสดุการแพทย์       46,500.00      46,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค       46,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค       46,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2556 11/5/2565
88 ยา           300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม           300.00 องค์การเภสัชกรรม           300.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2522 11/5/2565
89 ยา       16,050.00      16,050.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม       16,050.00 องค์การเภสัชกรรม       16,050.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2522 11/5/2565
90 ยา       11,919.59      11,919.59 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม       11,919.59 องค์การเภสัชกรรม       11,919.59 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2522 11/5/2565
91 ยา       23,928.95      23,928.95 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม       23,928.95 องค์การเภสัชกรรม       23,928.95 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2522 11/5/2565
92 ยา         1,123.50        1,123.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม         1,123.50 องค์การเภสัชกรรม         1,123.50 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2522 11/5/2565
93 ยา         4,622.40        4,622.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม         4,622.40 องค์การเภสัชกรรม         4,622.40 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2522 11/5/2565
94 ยา 790.00          749.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 749.00          องค์การเภสัชกรรม 749.00          ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2522 11/5/2565
95 ยา           749.00          749.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม           749.00 องค์การเภสัชกรรม           749.00 ราคาต  าสุด ปน.0033.3/2522 11/5/2565
96 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าผู้มารับ

บริการ
1,356,000.00  1,356,000.00 คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีอี ปัตตานี คอนสตรัคชั น 1,356,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีอี ปัตตานี คอนสตรัคชั น 1,356,000.00 ราคาต  าสุด 338/2565 6 พ.ค. 65


