
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก หมำยเหตุ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป

1  จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย          16,350.00        16,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ        16,350.00 ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ     16,350.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1756 8/3/2565

2  จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย          16,660.00        16,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ        16,660.00 ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ     16,660.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1757 8/3/2565

3 วัสดุบริโภค 122,850.00       122,850.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอิฟรานพานิชย์ 122,850.00     ร้านอิฟรานพานิชย์ 122,850.00  ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1758 8/3/2565

4 วัสดุบริโภค 232,575.00       232,575.00     เฉพาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 232,575.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 232,575.00  ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1759 8/3/2565

5 ซ่อมครุภัณฑ์ส่านักงาน 13,000.00         13,000.00       เฉพาะเจาะจง ทีพีแอร์ 13,000.00       ทีพีแอร์ 13,000.00    ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1760 8/3/2565

6 ครุภัณฑ์ส่านักงาน(ต ่ากว่าเกณฑ์) 18,600.00         18,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโฮมเฟอ์นิเจอร์ 18,600.00       ร้านโฮมเฟอ์นิเจอร์ 18,600.00    ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1761 8/3/2565

7 ครุภัณฑ์ส่านักงาน(ต ่ากว่าเกณฑ์) 12,800.00         12,800.00       เฉพาะเจาะจง สุวลัยปัตตานี 12,800.00       สุวลัยปัตตานี 12,800.00    ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1762 8/3/2565

8 ครุภัณฑ์ส่านักงาน(ต ่ากว่าเกณฑ์) 5,900.00          5,900.00         เฉพาะเจาะจง สุวลัยปัตตานี 5,900.00        สุวลัยปัตตานี 5,900.00      ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1763 8/3/2565

9 ครุภัณฑ์ส่านักงาน(ต ่ากว่าเกณฑ์) 14,600.00         14,600.00       เฉพาะเจาะจง สุวลัยปัตตานี 14,600.00       สุวลัยปัตตานี 14,600.00    ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1764 8/3/2565

10 ครุภัณฑ์ส่านักงาน(ต ่ากว่าเกณฑ์) 26,200.00         26,200.00       เฉพาะเจาะจง สุวลัยปัตตานี 26,200.00       สุวลัยปัตตานี 26,200.00    ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1902 16/3/2565

11 จ้างเหมาบริการ 4,600.00          4,600.00         เฉพาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 4,600.00        คารีนา คอมพิวเตอร์ 4,600.00      ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1765 8/3/2565

12 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 47,000.00         47,000.00       เฉพาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 47,000.00       คารีนา คอมพิวเตอร์ 47,000.00    ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1766 8/3/2565

13 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00         40,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สตาร์แพลตตินั มซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส 40,000.00       หจก.สตาร์แพลตตินั มซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส 40,000.00    ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1767 8/3/2565

14  จ้างเหมาบริการ 16,500.00         16,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ล็อค ปร้ิน 16,500.00       หจก.ล็อค ปร้ิน 16,500.00    ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1779 9/3/2565

15  จ้างเหมาบริการ 1,280.00          1,280.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล็อค ปร้ิน 1,280.00        หจก.ล็อค ปร้ิน 1,280.00      ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1780 9/3/2565

16  จ้างเหมาบริการ 3,000.00          3,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล็อค ปร้ิน 3,000.00        หจก.ล็อค ปร้ิน 3,000.00      ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1791 10/3/2565

17  วัสดุส่านักงาน 750.00             750.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ล็อค ปร้ิน 750.00           หจก.ล็อค ปร้ิน 750.00        ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1800 11/3/2565
18  ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ

การแพทย์
13,853.29         13,853.29       เฉพาะเจาะจง บริษัท น่าวิวัฒน์การช่าง 13,853.29       บริษัท น่าวิวัฒน์การช่าง 13,853.29    ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1801 11/3/2565

19 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 13,490.00         13,490.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 13,490.00       หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 13,490.00    ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1880 15/3/2565

20  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
(ต ่ากว่าเกณฑ์

2,600.00          2,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาชวา เฮลธ์แคร์ 2,600.00        หจก.อาชวา เฮลธ์แคร์ 2,600.00      ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1881 15/3/2565

21  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 76,000.00         76,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 76,000.00       บริษัท พีแอนด์เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 76,000.00    ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1990 23/3/2565

22  ครุภัณฑ์ส่านักงาน 75,000.00         75,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 75,000.00       บริษัท พีแอนด์เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 75,000.00    ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1991 23/3/2565

23  ครุภัณฑ์ส่านักงาน 89,000.00         89,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 89,000.00       บริษัท พีแอนด์เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 89,000.00    ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1992 23/3/2566

24  ครุภัณฑ์ส่านักงาน 12,000.00         12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 12,000.00       บริษัท พีแอนด์เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 12,000.00    ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1993 23/3/2567

25  จ้างเหมาบริการ 13,100.00         13,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 13,100.00       บริษัท พีแอนด์เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 13,100.00    ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1994 23/3/2568

26  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,000.00         24,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 24,000.00       บริษัท พีแอนด์เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 24,000.00    ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1995 23/3/2569

รำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

โรงพยำบำลกะพ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี

วันท่ี  31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



27  ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 10,460.00         10,460.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 75,005.00       หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 75,005.00    ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/2010 24/3/2570

28  วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,300.00          3,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 3,300.00        หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 3,300.00      ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/2030 25/3/2571

29  วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,635.81          3,635.81         เฉพาะเจาะจง บจก.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง (1972) 3,635.81        บจก.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง (1972) 3,635.81      ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/2055 28/3/2572

30 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 110,000.00       110,000.00     เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 110,000.00     บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 110,000.00  ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1810 ลว. 11 มี.ค. 65

31 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,000.00         64,000.00       เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พี.เอส.เมดไลน์ 64,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พี.เอส.เมดไลน์ 64,000.00    ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1811 ลว. 11 มี.ค. 65

32 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00         75,000.00       เฉาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด 75,000.00       บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด 75,000.00    ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1812 ลว. 11 มี.ค. 65

33 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,000.00         11,000.00       เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 11,000.00       ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 11,000.00    ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1813 ลว. 11 มี.ค. 65

34 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,320.00         64,320.00       เฉาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด 64,320.00       บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด 64,320.00    ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1814 ลว. 11 มี.ค. 65

35 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 25,375.00         25,375.00       เฉาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป ๒๐๑๙ จ่ากัด 25,375.00       บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป ๒๐๑๙ จ่ากัด 25,375.00    ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1859 ลว. 14 มี.ค. 65

36 จ้างเหมาท่าฟันปลอม 37,129.00         37,129.00       เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ่ากัด 37,129.00       บริษัท เด็นทาเนียร์ จ่ากัด 37,129.00    ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1865 ลว. 14 มี.ค. 65

37 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 110,000.00       110,000.00     เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 110,000.00     บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 110,000.00  ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1973 ลว. 22 มี.ค. 65

38 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 169,384.00       169,384.00     เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 169,384.00     บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 169,384.00  ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1974 ลว. 22 มี.ค. 65

39 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16,500.00         16,500.00       เฉาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด 16,500.00       บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด 16,500.00    ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1975 ลว. 22 มี.ค. 65

40 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00         40,000.00       เฉาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด 40,000.00       บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด 40,000.00    ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1976 ลว. 22 มี.ค. 65

41  วัสดุการแพทย์ 6,120.00          6,120.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 6,120.00        บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 6,120.00      ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1742 3 มี.ค. 65

42  ค่าจ้างเหมาก่าจัดขยะติดเช้ือ 6,840.00          6,840.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์มงคลไพบูลย์ 6,840.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์มงคลไพบูลย์ 6,840.00      ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1395 27 มี.ค. 65

43  วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,550.00         16,550.00       เฉพาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 16,550.00       คารีนา คอมพิวเตอร์ 16,550.00    ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1743 3 มี.ค. 65

44  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 15,720.00         15,720.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์เอ็ม ซัพพลาย หาดใหญ่ 15,720.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์เอ็ม ซัพพลาย หาดใหญ่ 15,720.00    ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1744 7 มี.ค. 65

45  วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,900.00          8,900.00         เฉพาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 8,900.00        คารีนา คอมพิวเตอร์ 8,900.00      ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1746 8 มี.ค. 65
46  วัสดุก่อสร้าง,วัสดุประปา,วัสดุ

ส านักงาน,วัสดุเกษตร,วัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ

17600 17600 เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 17,600.00       เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 17,600.00    ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1872 15 มี.ค. 65

47  วัสดุส านักงาน 18,540.00         18,540.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 18,540.00       บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 18,540.00    ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1769 9 มี.ค. 65

48  วัสดุการแพทย์ 3,200.00          3,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จ ากัด 3,200.00        บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จ ากัด 3,200.00      ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/1911 17 มี.ค. 65

49  วัสดุการแพทย์ 49,000.00         49,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ ากัด 49,000.00       บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ ากัด 49,000.00    ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/2034 25 มี.ค. 65

50  วัสดุส านักงาน 9,984.00          9,984.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอิฟราพาณิชย์ 9,984.00        ร้านอิฟราพาณิชย์ 9,984.00      ปน 0032.3/2002 24 มี.ค. 65

51 ยา           2,680.80          2,680.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ่ากัด         2,680.80 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ่ากัด       2,680.80 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1816 11/3/2565

52 ยา           1,650.00          1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ่ากัด         1,650.00 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ่ากัด       1,650.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1817 11/3/2565

53 ยา           5,400.00          5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ่ากัด         5,400.00 บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ่ากัด       5,400.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1818 11/3/2565

54 วัสดุการแพทย์ 8,040.00          8,040.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ่ากัด 8,040.00        บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ่ากัด 8,040.00      ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1819 11/3/2565

55 ยา 2,503.80          2,503.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 2,503.80        บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 2,503.80      ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1820 11/3/2565

56 ยา           2,396.80          2,396.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด         2,396.80 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด       2,396.80 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1820 11/3/2565

57 ยา           7,466.46          7,466.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด         7,466.46 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด       7,466.46 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1820 11/3/2565

58 ยา           4,836.40          4,836.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด         4,836.40 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด       4,836.40 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1820 11/3/2565

59 วัสดุการแพทย์ 2,653.60          2,653.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 2,653.60        บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 2,653.60      ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1820 11/3/2565



60 ยา          21,549.80        21,549.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด        21,549.80 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด     21,549.80 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1820 11/3/2565

61 วัสดุการแพทย์           3,370.00          3,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด         3,370.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด       3,370.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1821 11/3/2565

62 วัสดุการแพทย์           7,300.00          7,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด         7,300.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด       7,300.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1821 11/3/2565

63 วัสดุการแพทย์           4,795.74          4,795.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด         4,795.74 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด       4,795.74 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1822 11/3/2565

64 วัสดุการแพทย์           3,852.00          3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด         3,852.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด       3,852.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1822 11/3/2565

65 วัสดุการแพทย์           7,875.20          7,875.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด         7,875.20 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด       7,875.20 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1822 11/3/2565

66 ยา           3,611.25          3,611.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด         3,611.25 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด       3,611.25 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1822 11/3/2565

67 ยา          10,918.28        10,918.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด        10,918.28 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด     10,918.28 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1822 11/3/2565

68 ยา           1,669.20          1,669.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด         1,669.20 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด       1,669.20 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1822 11/3/2565

69 ยา           2,696.40          2,696.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด         2,696.40 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด       2,696.40 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1823 11/3/2565

70 ยา           3,844.80          3,844.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ากัด         3,844.80 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ากัด       3,844.80 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1824 11/3/2565

71 ยา           4,944.80          4,944.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ากัด         4,944.80 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ากัด       4,944.80 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1824 11/3/2565

72 ยา          29,950.00        29,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ากัด        29,950.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ากัด     29,950.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1825 11/3/2565

73 ยา           2,650.00          2,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด         2,650.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด       2,650.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1826 11/3/2565

74 ยา           3,316.00          3,316.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ่ากัด         3,316.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ่ากัด       3,316.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1827 11/3/2565

75 วัสดุการแพทย์           5,700.00          5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด         5,700.00 บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด       5,700.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1828 11/3/2565

76 วัสดุการแพทย์          17,715.00        17,715.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด        17,715.00 บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด     17,715.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1828 11/3/2565

77 ยา          10,945.00        10,945.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ่ากัด

       10,945.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด     10,945.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1829 11/3/2565

78 ยา          11,437.50        11,437.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ่ากัด        11,437.50 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ่ากัด     11,437.50 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1830 11/3/2565

79 ยา           1,606.50          1,606.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ่ากัด         1,606.50 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ่ากัด       1,606.50 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1831 11/3/2565

80 ยา           1,540.80          1,540.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ่ากัด         1,540.80 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ่ากัด       1,540.80 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1831 11/3/2565

81 ยา           3,270.00          3,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ่ากัด         3,270.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ่ากัด       3,270.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1832 11/3/2565

82 วัสดุการแพทย์           5,201.00          5,201.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ากัด         5,201.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ากัด       5,201.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1833 11/3/2565

83 วัสดุการแพทย์           4,600.00          4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ากัด         4,600.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ากัด       4,600.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1833 11/3/2565

84 ยา           1,999.92          1,999.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จ่ากัด         1,999.92 บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จ่ากัด       1,999.92 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1834 11/3/2565

85 วัสดุการแพทย์          10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ่ากัด        10,000.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ่ากัด     10,000.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1835 11/3/2565

86 ยา           1,230.00          1,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ่ากัด         1,230.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ่ากัด       1,230.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1836 11/3/2565

87 ยา          27,000.00        27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ่ากัด        27,000.00 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ่ากัด     27,000.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1837 11/3/2565

88 ยา           3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ่ากัด         3,000.00 บริษัท ยูเมด้า จ่ากัด       3,000.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1838 11/3/2565

89 ยา          15,093.00        15,093.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ่ากัด 
(มหาชน)

       15,093.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ่ากัด 
(มหาชน)

    15,093.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1839 11/3/2565

90 ยา           5,885.00          5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด         5,885.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด       5,885.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1840 11/3/2565

91 ยา           3,250.00          3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด         3,250.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด       3,250.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1841 11/3/2565

92 ยา           2,850.00          2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด         2,850.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด       2,850.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1841 11/3/2565

93 ยา           3,714.00          3,714.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด         3,714.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด       3,714.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1842 11/3/2565

94 ยา          27,820.00        27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด        27,820.00 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด     27,820.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1843 11/3/2565

95 ยา          26,330.00        26,330.00 เฉพาะเจาะจง รพร.สายบุรี        26,330.00 รพร.สายบุรี     26,330.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1844 11/3/2565



96 ยา           2,661.50          2,661.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี         2,661.50 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี       2,661.50 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1845 11/3/2565

97 วัสดุเภสัชกรรม          28,600.00        28,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค        28,600.00 หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค     28,600.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1846 11/3/2565

98 ยา           2,062.16          2,062.16 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม         2,062.16 องค์การเภสัชกรรม       2,062.16 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1745 8/3/2565

99 ยา           1,546.62          1,546.62 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม         1,546.62 องค์การเภสัชกรรม       1,546.62 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1745 8/3/2565

100 ยา           4,136.02          4,136.02 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม         4,136.02 องค์การเภสัชกรรม       4,136.02 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1745 8/3/2565

101 ยา          15,168.76        15,168.76 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม        15,168.76 องค์การเภสัชกรรม     15,168.76 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1745 8/3/2565

102 ยา           8,667.00          8,667.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม         8,667.00 องค์การเภสัชกรรม       8,667.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/1745 8/3/2565

103 ก่อสร้างอาคารเก็บตัวอย่างเช้ือ 175,000.00       175,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวรวุฒิม์โยธากิจ 175,000.00     ร้านวรวุฒิม์โยธากิจ 175,000.00  ราคาต ่าสุด 227/2565  10/3/2565


