
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก หมำยเหตุ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป

1 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,710.00         1,710.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 1,710.00     หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 1,710.00      ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/6 ลว. 4 ต.ค. 64

2 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่านักงาน 7,158.00         7,158.00         เฉพาะเจาะจง ที.พี.แอร์ 7,158.00     ที.พี.แอร์ 7,158.00      ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/9 ลว. 5 ต.ค. 64

3 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 44,000.00        44,000.00        เฉพาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 44,000.00   คารีนา คอมพิวเตอร์ 44,000.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/10 ลว. 5 ต.ค. 64

4 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8,549.30         8,549.30         เฉพาะเจาะจง วีระแอร์ 8,549.30     วีระแอร์ 8,549.30      ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/23 ลว 12 ต.ค. 64

5  วัสดุส่านักงาน,วัสดุการแพทย์ 6,912.00         6,912.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่) 6,912.00     บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่) 6,912.00      ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/5 4 ต.ค. 64

6  วัสดุส่านักงาน,วัสดุการแพทย์ 50,400.00        50,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ่ากัด 50,400.00   บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ่ากัด 50,400.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/14 8 ต.ค. 64

7  วัสดุส่านักงาน 29,700.00        29,700.00        เฉพาะเจาะจง ก.เครื องเขียน (ส่านักงานใหญ่) 29,700.00   ก.เครื องเขียน (ส่านักงานใหญ่) 29,700.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/5912 8 ต.ค. 64

8  วัสดุงานบ้าน-งานครัว,ครุภัณฑ์ส่านักงาน (ต ่ากว่าเกณฑ์) 13,500.00        13,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโย OK 20 13,500.00   ร้านโย OK 20 13,500.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/6180 21 ต.ค. 64

9  วัสดุงานบ้าน-งานครัว,ครุภัณฑ์ส่านักงาน (ต ่ากว่าเกณฑ์) 4,990.00         4,990.00         เฉพาะเจาะจง โกแก้วโทรศัพท์ 4,990.00     โกแก้วโทรศัพท์ 4,990.00      ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/6178 21 ต.ค. 64

10  วัสดุส่านักงาน 35,452.00        35,452.00        เฉพาะเจาะจง ก.เครื องเขียน (ส่านักงานใหญ่) 35,452.00   ก.เครื องเขียน (ส่านักงานใหญ่) 35,452.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/25 14 ต.ค. 64

11  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 3,480.00         3,480.00         เฉพาะเจาะจง พิพิธ 3,480.00     พิพิธ 3,480.00      ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/157 25 ต.ค. 64

12  วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,116.00        20,116.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เจ เอ็ม คอมพิวเตอร์ 20,116.00   หจก.เจ เอ็ม คอมพิวเตอร์ 20,116.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/156 25 ต.ค. 64

13  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 13,955.00        13,955.00        เฉพาะเจาะจง ก.เครื องเขียน (ส่านักงานใหญ่) 13,955.00   ก.เครื องเขียน (ส่านักงานใหญ่) 13,955.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/142 21 ต.ค. 64

14  วัสดุยานพาหนะ 3,400.00         3,400.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ปัตตานีธีระยางยนต์ 3,400.00     ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ปัตตานีธีระยางยนต์ 3,400.00      ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/141 21 ต.ค. 64

15  ค่าใช้จ่ายลักษณะอื น 19,855.00        19,855.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ่ากัด 19,855.00   บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ่ากัด 19,855.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/191 27 ต.ค. 64

16  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 2,763.00         2,763.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสองสามก้าว 2,763.00     ร้านสองสามก้าว 2,763.00      ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/6360 29 ต.ค. 64

17 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 73,500.00        73,500.00        เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 73,500.00   บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 73,500.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/101 ลว.19 ต.ค. 64

18 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,000.00        22,000.00        เฉาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด 22,000.00   บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด 22,000.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/102 ลว.19 ต.ค. 64

19 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 50,000.00        50,000.00        เฉาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด 50,000.00   บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด 50,000.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/103 ลว.19 ต.ค. 64

20 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 73,500.00        73,500.00        เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 73,500.00   บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 73,500.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/104 ลว.19 ต.ค. 64

21 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,000.00        30,000.00        เฉาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด 30,000.00   บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด 30,000.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/105 ลว.19 ต.ค. 64

22 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,500.00        87,500.00        เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 87,500.00   บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 87,500.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/106 ลว.19 ต.ค. 64

23 จ้างเหมาท่าฟันปลอม 21,186.00        21,186.00        เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ่ากัด 21,186.00   บริษัท เด็นทาเนียร์ จ่ากัด 21,186.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/131 ลว.21 ต.ค. 64

24 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 63,000.00        63,000.00        เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 63,000.00   บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 63,000.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/132 ลว.21 ต.ค. 64

25 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,000.00        33,000.00        เฉาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด 33,000.00   บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด 33,000.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/133 ลว.21 ต.ค. 64

26 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 73,500.00        73,500.00        เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 73,500.00   บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 73,500.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/134 ลว.21 ต.ค. 64

27 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 73,500.00        73,500.00        เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 73,500.00   บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 73,500.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/136 ลว.21 ต.ค. 64

28 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 72,500.00        72,500.00        เฉาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด 72,500.00   บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด 72,500.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/137 ลว.21 ต.ค. 64

29 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 63,000.00        63,000.00        เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 63,000.00   บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 63,000.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/138 ลว.21 ต.ค. 64

30 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,500.00        32,500.00        เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 32,500.00   ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 32,500.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/139 ลว.21 ต.ค. 64

31 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,500.00        87,500.00        เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 87,500.00   บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 87,500.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/140 ลว.21 ต.ค. 64

32 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 72,500.00        72,500.00        เฉาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด 72,500.00   บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด 72,500.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/180 ลว.26 ต.ค. 64

33 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,500.00        87,500.00        เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 87,500.00   บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 87,500.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/181 ลว.26 ต.ค. 64

34 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,000.00        64,000.00        เฉาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 64,000.00   หจก.พี.เอส.เมดิเทค 64,000.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/197 ลว.27 ต.ค. 64

35 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,000.00        94,000.00        เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 94,000.00   เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 94,000.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/198 ลว.27 ต.ค. 64

36 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,500.00        87,500.00        เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 87,500.00   บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 87,500.00     ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/199 ลว.27 ต.ค. 64
37 วัสดุบริโภค 1,700.00         1,700.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,700.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,700.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.115
38 วัสดุบริโภค 1,550.00         1,550.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,550.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,550.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.115
39 วัสดุบริโภค 8,400.00         8,400.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,700.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,700.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.115

รำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2564

โรงพยำบำลกะพ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี

วันท่ี  29 เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



40 วัสดุบริโภค 8,400.00         8,400.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,700.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,700.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.115
41 วัสดุบริโภค 6,300.00         6,300.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,700.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,700.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.115
42 วัสดุบริโภค 6,300.00         6,300.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.116
43 วัสดุบริโภค 5,150.00         5,150.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 5,150.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 5,150.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.117
44 วัสดุบริโภค 4,200.00         4,200.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.118
45 วัสดุบริโภค 2,100.00         2,100.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.119
46 วัสดุบริโภค 2,100.00         2,100.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.120
47 วัสดุบริโภค 2,100.00         2,100.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.121
48 วัสดุบริโภค 2,100.00         2,100.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.122
49 วัสดุบริโภค 10,500.00        10,500.00        เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 10,500.00   กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 10,500.00     ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.123
50 วัสดุบริโภค 12,600.00        12,600.00        เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 12,600.00   กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 12,600.00     ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.124
51 วัสดุบริโภค 6,300.00         6,300.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.125
52 วัสดุบริโภค 6,300.00         6,300.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.126
53 วัสดุบริโภค 7,850.00         7,850.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 7,850.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 7,850.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.127
54 วัสดุบริโภค 2,100.00         2,100.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.128
55 วัสดุบริโภค 4,200.00         4,200.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.129
56 วัสดุบริโภค 8,400.00         8,400.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.130
57 วัสดุบริโภค 21,000.00        21,000.00        เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 21,000.00   กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 21,000.00     ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.131
58 วัสดุบริโภค 900.00            900.00            เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 900.00       กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 900.00         ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.132
59 วัสดุบริโภค 450.00            450.00            เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 450.00       กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 450.00         ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.133
60 วัสดุบริโภค 4,200.00         4,200.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.134
61 วัสดุบริโภค 10,050.00        10,050.00        เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 10,050.00   กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 10,050.00     ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.135
62 วัสดุบริโภค 8,400.00         8,400.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.136
63 วัสดุบริโภค 2,100.00         2,100.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.137
64 วัสดุบริโภค 9,750.00         9,750.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 9,750.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 9,750.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.138
65 วัสดุบริโภค 6,300.00         6,300.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.139
66 วัสดุบริโภค 4,200.00         4,200.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.140
67 วัสดุบริโภค 4,200.00         4,200.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.141
68 วัสดุบริโภค 6,300.00         6,300.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.142
69 วัสดุบริโภค 2,100.00         2,100.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.143
70 วัสดุบริโภค 4,200.00         4,200.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.144
71 วัสดุบริโภค 8,400.00         8,400.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.145
72 วัสดุบริโภค 4,200.00         4,200.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.146
73 วัสดุบริโภค 6,300.00         6,300.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.147
74 วัสดุบริโภค 6,300.00         6,300.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.148
75 วัสดุบริโภค 2,100.00         2,100.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.149
76 วัสดุบริโภค 6,300.00         6,300.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.150
77 วัสดุบริโภค 4,200.00         4,200.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.151
78 วัสดุบริโภค 10,500.00        10,500.00        เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 10,500.00   กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 10,500.00     ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.152
79 วัสดุบริโภค 10,500.00        10,500.00        เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 10,500.00   กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 10,500.00     ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.153
80 วัสดุบริโภค 5,850.00         5,850.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 5,850.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 5,850.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.154
81 วัสดุบริโภค 4,200.00         4,200.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.155
82 วัสดุบริโภค 2,100.00         2,100.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.156
83 วัสดุบริโภค 6,300.00         6,300.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.157
84 วัสดุบริโภค 8,400.00         8,400.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.158
85 วัสดุบริโภค 6,300.00         6,300.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.159
86 วัสดุบริโภค 4,200.00         4,200.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.160
87 วัสดุบริโภค 10,500.00        10,500.00        เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 10,500.00   กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 10,500.00     ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.161
88 วัสดุบริโภค 2,100.00         2,100.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.162
89 วัสดุบริโภค 2,100.00         2,100.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00     กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00      ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.163



90 วัสดุบริโภค 750.00            750.00            เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 750.00       กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 750.00         ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.164
91 วัสดุบริโภค 12,600.00        12,600.00        เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 12,600.00   กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 12,600.00     ราคาต ่าสุด จัดซ้ือ ว.165

92 วัสดุการแพทย์          7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง เจ.อาร์.พี อุปกรณ์การแพทย์      7,000.00 เจ.อาร์.พี อุปกรณ์การแพทย์       7,000.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/36 14/10/2564

93 วัสดุการแพทย์          3,250.00          3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ่ากัด      3,250.00 บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ่ากัด       3,250.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/37 14/10/2564

94 ยา          5,415.20          5,415.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด      5,415.20 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด       5,415.20 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/38 14/10/2564

95 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.0032.3/38 14/10/2564

96 ยา             670.00             670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด        670.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด          670.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/39 14/10/2564

97 ยา             749.00             749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด        749.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด          749.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/39 14/10/2564

98 ยา          3,100.00          3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด      3,100.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด       3,100.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/39 14/10/2564

99 ยา          3,352.00          3,352.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด      3,352.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด       3,352.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/39 14/10/2564

100 ยา          6,034.80          6,034.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด      6,034.80 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด       6,034.80 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/47 15/10/2564

101 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.0032.3/47 15/10/2564

102 วัสดุการแพทย์          3,210.00          3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด      3,210.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด       3,210.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/47 15/10/2564

103 วัสดุการแพทย์          3,745.00          3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด      3,745.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด       3,745.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/47 15/10/2564

104 วัสดุการแพทย์          5,328.60          5,328.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด      5,328.60 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด       5,328.60 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/47 15/10/2564

105 วัสดุการแพทย์          9,630.00          9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด      9,630.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด       9,630.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/47 15/10/2564

106 ยา          3,145.80          3,145.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด      3,145.80 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด       3,145.80 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/47 15/10/2564

107 วัสดุการแพทย์          2,782.09          2,782.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด      2,782.09 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด       2,782.09 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/47 15/10/2564

108 ยา          3,359.80          3,359.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด      3,359.80 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด       3,359.80 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/48 15/10/2564

109 วัสดุการแพทย์          3,850.00          3,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ่ากัด      3,850.00 บริษัท เด็นท์-เมท จ่ากัด       3,850.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/49 15/10/2564

110 ยา         20,800.00         20,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ากัด    20,800.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ากัด      20,800.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/50 15/10/2564

111 ยา          2,500.00          2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ่ากัด      2,500.00 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ่ากัด       2,500.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/51 15/10/2564

112 ยา             740.00             740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ่ากัด        740.00 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ่ากัด          740.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/52 15/10/2564

113 ยา          2,505.00          2,505.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ่ากัด      2,505.00 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ่ากัด       2,505.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/52 15/10/2564

114 ยา          3,045.00          3,045.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ่ากัด      3,045.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ่ากัด       3,045.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/53 15/10/2564

115 วัสดุการแพทย์         51,192.00         51,192.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด    51,192.00 บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด      51,192.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/54 15/10/2564

116 วัสดุการแพทย์          4,240.00          4,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด      4,240.00 บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด       4,240.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/54 15/10/2564

117 ยา          2,600.00          2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ่ากัด      2,600.00 บริษัท ไทยเอฟดี จ่ากัด       2,600.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/56 15/10/2564

118 ยา          4,622.40          4,622.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด      4,622.40 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด       4,622.40 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/90 19/10/2564

119 ยา          5,600.00          5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด      5,600.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด       5,600.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/63 18/10/2564

120 ยา          5,870.00          5,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด      5,870.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด       5,870.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/63 18/10/2564

121 ยา          6,300.00          6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด      6,300.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด       6,300.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/63 18/10/2564

122 ยา          3,125.00          3,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ่ากัด      3,125.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ่ากัด       3,125.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/64 18/10/2564

123 วัสดุการแพทย์         26,960.00         26,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ากัด    26,960.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ากัด      26,960.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/65 18/10/2564

124 วัสดุการแพทย์          6,960.00          6,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ่ากัด      6,960.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ่ากัด       6,960.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/66 18/10/2564

125 ยา         27,929.50         27,929.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ่ากัด    27,929.50 บริษัท ยูเมด้า จ่ากัด      27,929.50 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/67 18/10/2564

126

ยา          5,600.00          5,600.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ่ากัด (มหาชน)      5,600.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ่ากัด (มหาชน)       5,600.00

ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/68 18/10/2564

127 ยา          3,418.00          3,418.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ่ากัด      3,418.00 บริษัท วิทยาศรม จ่ากัด       3,418.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/80 18/10/2564

128 ยา          4,301.40          4,301.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด      4,301.40 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด       4,301.40 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/81 18/10/2564

129 ยา             950.00             950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด        950.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด          950.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/82 18/10/2564

130 ยา          3,750.00          3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด      3,750.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด       3,750.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/82 18/10/2564

131 ยา          6,102.00          6,102.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด      6,102.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด       6,102.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/83 18/10/2564

132 ยา          3,024.00          3,024.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ่ากัด      3,024.00 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ่ากัด       3,024.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/84 18/10/2564

133 ยา          2,320.00          2,320.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี      2,320.00 ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี       2,320.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/85 18/10/2564



134 ยา             800.00             800.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี        800.00 ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี          800.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/85 18/10/2564

135

ยา          2,450.00          2,450.00

เฉพาะเจาะจง

ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศ
ไทย

     2,450.00 ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศ
ไทย

      2,450.00

ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/86 19/10/2564

136 วัสดุการแพทย์          6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล      6,000.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล       6,000.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/87 19/10/2564

137 วัสดุการแพทย์          2,598.00          2,598.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล      2,598.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล       2,598.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/87 19/10/2564

138 วัสดุการแพทย์ 61,300.00        61,300.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัดสินสิริ เมดิเทค 61,300.00   ห้างหุ้นส่วนจ่ากัดสินสิริ เมดิเทค 61,300.00     ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/88 19/10/2564

139 ยา          8,706.32          8,706.32 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม      8,706.32 องค์การเภสัชกรรม       8,706.32 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/89 19/10/2564


