
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก หมำยเหตุ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป

1 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 3,900.00             3,900.00           เฉพาะเจาะจง ที.พี.แอร์ 3,900.00         ที.พี.แอร์ 3,900.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/252 ลว. 1 พ.ย. 64

2 จ้างพิมพ์วัสดุส านักงาน 16,750.00            16,750.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 16,750.00       โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 16,750.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/253 ลว. 1 พ.ย. 64

3 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 51,000.00            51,000.00         เฉพาะเจาะจง มงคลแอร์ เซอ์วิส 51,000.00       มงคลแอร์ เซอ์วิส 51,000.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/353 ลว. 8 พ.ย. 64

4 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 16,700.00            16,700.00         เฉพาะเจาะจง มงคลแอร์ เซอ์วิส 16,700.00       มงคลแอร์ เซอ์วิส 16,700.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/355 ลว. 8 พ.ย. 64

5 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 34,770.00            34,770.00         เฉพาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 34,770.00       คารีนา คอมพิวเตอร์ 34,770.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/356 ลว. 8 พ.ย. 64

6 จ้างพิมพ์วัสดุส านักงาน 15,000.00            15,000.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 15,000.00       โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 15,000.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/357 ลว. 8 พ.ย. 64

7 จ้างพิมพ์วัสดุส านักงาน 15,000.00            15,000.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 15,000.00       โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 15,000.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/358 ลว. 8 พ.ย. 64

8 จ้างพิมพ์วัสดุส านักงาน 1,500.00             1,500.00           เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 1,500.00         โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 1,500.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/359 ลว. 8 พ.ย. 64

9 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 46,500.00            46,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาชวา เฮลธ์แคร์ 46,500.00       หจก.อาชวา เฮลธ์แคร์ 46,500.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/368 ลว. 9 พ.ย. 64

10 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 49,980.00            49,980.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีอินโฟกัส จ ากัด 49,980.00       บริษัท ปัตตานีอินโฟกัส จ ากัด 49,980.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/354 ลว. 8 พ.ย. 64

11 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 950.00                950.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มที อิเล็คทริค 950.00            ร้านเอ็มที อิเล็คทริค 950.00           ราคาต  าสุด ปน 0032.3/393 ลว. 12 พ.ย. 64

12 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,690.00             2,690.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 2,690.00         หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 2,690.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/469 ลว.16 พ.ย. 64

13 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13,000.00            13,000.00         เฉพาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 13,000.00       คารีนา คอมพิวเตอร์ 13,000.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/468 ลว. 16 พ.ย. 64

14 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ต  ากว่าเกณฑ์) 32,300.00            32,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.รีเบส 32,300.00       หจก.รีเบส 32,300.00       ราคาต  าสุด ปน 003.23/486 ลว. 17 พ.ย. 64

15 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 433,885.00          433,885.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เจ เอ็ม คอมพิวเตอร์ 433,885.00      หจก.เจ เอ็ม คอมพิวเตอร์ 433,885.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/470 ลว. 16 พ.ย. 64

16 จ้างเหมาบริการ 16,000.00            16,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสีสันศิลป์ 16,000.00       ร้านสีสันศิลป์ 16,000.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/536 ลว. 22 พ.ย. 64

17 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ต  ากว่าเกณฑ์) 11,890.00            11,890.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ประเสริฐการไฟฟ้า 11,890.00       หจก.ประเสริฐการไฟฟ้า 11,890.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/630 ลว. 29 พ.ย. 64

18 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ต  ากว่าเกณฑ์) 2,500.00             2,500.00           เฉพาะเจาะจง สุวลัยปัตตานี 2,500.00         สุวลัยปัตตานี 2,500.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/631 ลว. 29 พ.ย. 64

19 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 31,980.00            31,980.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีอินโฟกัส จ ากัด 31,980.00       บริษัท ปัตตานีอินโฟกัส จ ากัด 31,980.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/632 ลว. 29 พ.ย. 64

20 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 7,500.00             7,500.00           เฉพาะเจาะจง ที.พี.แอร์ 7,500.00         ที.พี.แอร์ 7,500.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/633 ลว. 29 พ.ย. 64

21 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 333,625.00          333,625.00       เฉพาะเจาะจง หจก.รีเบส 333,625.00      หจก.รีเบส 333,625.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/640 ลว. 30 พ.ย. 64

22  วัสดุส านักงาน 1,000.00             1,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญสินเฟอร์นิเจอร์ (ส านักงานใหญ่) 1,000.00         หจก.บุญสินเฟอร์นิเจอร์ (ส านักงานใหญ่) 1,000.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/210 28 พ.ย. 64

23  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 63,700.00            63,700.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 63,700.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 63,700.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/278 3 พ.ย. 64

24  วัสดุส านักงาน 2,740.00             2,740.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 2,740.00         บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 2,740.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/295 4 พ.ย. 64

25  วัสดุประปา 900.00                900.00             เฉพาะเจาะจง อามีน วัสดุ 900.00            อามีน วัสดุ 900.00           ราคาต  าสุด ปน 0032.3/296 4 พ.ย. 64

26  วัสดุการแพทย์ 50,400.00            50,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ ากัด 50,400.00       บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ ากัด 50,400.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/361 9 พ.ย. 64

27  วัสดุการแพทย์ 14,000.00            14,000.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาชวา เฮลธ์แคร์ 14,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาชวา เฮลธ์แคร์ 14,000.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/362 9 พ.ย. 64

28  ครุภณฑ์การเกษตร 28,320.00            28,320.00         เฉพาะเจาะจง อามีน วัสดุ 28,320.00       อามีน วัสดุ 28,320.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/363 9 พ.ย. 64

29  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 17,280.00            17,280.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์เอ็ม ซัพพลาย หาดใหญ่ 17,280.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์เอ็ม ซัพพลาย หาดใหญ่ 17,280.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/402 15 พ.ย. 64

30  วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,560.00            25,560.00         เฉพาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 25,560.00       คารีนา คอมพิวเตอร์ 25,560.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/401 15 พ.ย. 64

31  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 45,376.00            45,376.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 45,376.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 45,376.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/479 17 พ.ย. 64

32  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 36,360.00            36,360.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รีเบส 36,360.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รีเบส 36,360.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/496 18 พ.ย. 64

33  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       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/546 23 พ.ย. 64

34 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 24,325.00            24,325.00         เฉาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากัด 24,325.00       บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากัด 24,325.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/346 ลว. 8 พ.ย. 64

35 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,920.00            94,920.00         เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 94,920.00       บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 94,920.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/347 ลว. 8 พ.ย. 64

36 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,384.00            93,384.00         เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 93,384.00       บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 93,384.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/348 ลว. 8 พ.ย. 64

37 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,400.00             5,400.00           เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  5,400.00         ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  5,400.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/352 ลว. 8 พ.ย. 64

38 วัสดุทันตกรรม 7,220.00             7,220.00           เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเอส ออลล์ จ ากัด 7,220.00         บริษัท ดีเอส ออลล์ จ ากัด 7,220.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/371 ลว. 10 พ.ย. 64

39 จ้างเหมาท าฟันปลอม 8,206.90             8,206.90           เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 8,206.90         บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 8,206.90        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/379 ลว. 10 พ.ย. 64

รำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564

โรงพยำบำลกะพ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี

วันท่ี  30 เดือน  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



40 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 0032.3/382 ลว. 10 พ.ย. 64

41 วัสดุทันตกรรม 91,000.00            91,000.00         เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ 91,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ 91,000.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/383 ลว. 10 พ.ย. 64

42 วัสดุทันตกรรม 1,712.00             1,712.00           เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัด 1,712.00         บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัด 1,712.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/384 ลว. 10 พ.ย. 64

43 วัสดุทันตกรรม 1,280.00             1,280.00           เฉาะเจาะจง บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย  จ ากัด 1,280.00         บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย  จ ากัด 1,280.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/385 ลว. 10 พ.ย. 64

44 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,160.00            18,160.00         เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดิเทค 18,160.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดิเทค 18,160.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/398 ลว. 12 พ.ย. 64

45 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,125.00             3,125.00           เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  3,125.00         ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  3,125.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/406 ลว. 15 พ.ย. 64

46 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,500.00            87,500.00         เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 87,500.00       บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 87,500.00       ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115

47 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 72,500.00            72,500.00         เฉาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 72,500.00       บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 72,500.00       ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115

48 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,000.00            33,000.00         เฉาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 33,000.00       บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 33,000.00       ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115

49 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,500.00            87,500.00         เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 87,500.00       บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 87,500.00       ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115

50 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 72,500.00            72,500.00         เฉาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 72,500.00       บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 72,500.00       ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115

51 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 175,000.00          175,000.00       เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 175,000.00      บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 175,000.00     ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115

52 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 58,000.00            58,000.00         เฉาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 58,000.00       บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 58,000.00       ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115

53 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 72,500.00            72,500.00         เฉาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 72,500.00       บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 72,500.00       ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
54 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ต ่ากว่าเกณฑ์) 90,000.00            90,000.00         เฉาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ่ากัด  90,000.00       บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ่ากัด  90,000.00       ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
55 วัสดุบริโภค              6,300.00            6,300.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          6,300.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         6,300.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
56 วัสดุบริโภค             12,600.00          12,600.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด        12,600.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด        12,600.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
57 วัสดุบริโภค 6,300.00             6,300.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
58 วัสดุบริโภค 12,600.00            12,600.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 12,600.00       กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 12,600.00       ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
59 วัสดุบริโภค 2,100.00             2,100.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
60 วัสดุบริโภค 8,400.00             8,400.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
61 วัสดุบริโภค 4,200.00             4,200.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
62 วัสดุบริโภค 12,600.00            12,600.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 12,600.00       กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 12,600.00       ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
63 วัสดุบริโภค 14,700.00            14,700.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 14,700.00       กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 14,700.00       ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
64 วัสดุบริโภค 1,750.00             1,750.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,750.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,750.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
65 วัสดุบริโภค 3,800.00             3,800.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 3,800.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 3,800.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
66 วัสดุบริโภค 4,200.00             4,200.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
67 วัสดุบริโภค              6,300.00            6,300.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          6,300.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         6,300.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
68 วัสดุบริโภค              2,100.00            2,100.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          2,100.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         2,100.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
69 วัสดุบริโภค 8,400.00             8,400.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
70 วัสดุบริโภค 3,850.00             3,850.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 3,850.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 3,850.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
71 วัสดุบริโภค 8,400.00             8,400.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
72 วัสดุบริโภค 6,300.00             6,300.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
73 วัสดุบริโภค 8,400.00             8,400.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
74 วัสดุบริโภค 4,200.00             4,200.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
75 วัสดุบริโภค 4,200.00             4,200.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
76 วัสดุบริโภค 4,200.00             4,200.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
77 วัสดุบริโภค 3,700.00             3,700.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 3,700.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 3,700.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
78 วัสดุบริโภค 8,400.00             8,400.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
79 วัสดุบริโภค 4,200.00             4,200.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
80 วัสดุบริโภค             10,500.00          10,500.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด        10,500.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด        10,500.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
81 วัสดุบริโภค              6,300.00            6,300.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          6,300.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         6,300.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
82 วัสดุบริโภค              4,200.00            4,200.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          4,200.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         4,200.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
83 วัสดุบริโภค                 900.00              900.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด             900.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด            900.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
84 วัสดุบริโภค              2,100.00            2,100.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          2,100.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         2,100.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
85 วัสดุบริโภค              4,200.00            4,200.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          4,200.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         4,200.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
86 วัสดุบริโภค              6,300.00            6,300.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          6,300.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         6,300.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
87 วัสดุบริโภค             16,500.00          16,500.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด        16,500.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด        16,500.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
88 วัสดุบริโภค              6,300.00            6,300.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          6,300.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         6,300.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115



89 วัสดุบริโภค              2,100.00            2,100.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          2,100.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         2,100.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
90 วัสดุบริโภค              4,200.00            4,200.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          4,200.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         4,200.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
91 วัสดุบริโภค              2,100.00            2,100.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          2,100.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         2,100.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
92 วัสดุบริโภค              2,100.00            2,100.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          2,100.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         2,100.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
93 วัสดุบริโภค              8,400.00            8,400.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          8,400.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         8,400.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
94 วัสดุบริโภค              2,100.00            2,100.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          2,100.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         2,100.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
95 วัสดุบริโภค 450.00                450.00             เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 450.00            กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 450.00           ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
96 วัสดุบริโภค 10,500.00            10,500.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 10,500.00       กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 10,500.00       ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
97 วัสดุบริโภค 2,100.00             2,100.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
98 วัสดุบริโภค 2,100.00             2,100.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
99 วัสดุบริโภค 2,100.00             2,100.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
100 วัสดุบริโภค 2,100.00             2,100.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
101 วัสดุบริโภค 2,100.00             2,100.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
102 วัสดุบริโภค 2,100.00             2,100.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
103 วัสดุบริโภค 2,100.00             2,100.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
104 วัสดุบริโภค 2,100.00             2,100.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
105 วัสดุบริโภค 4,200.00             4,200.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
106 วัสดุบริโภค              4,200.00            4,200.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          4,200.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         4,200.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
107 วัสดุบริโภค              2,100.00            2,100.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          2,100.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         2,100.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
108 วัสดุบริโภค 2,100.00             2,100.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
109 วัสดุบริโภค 2,100.00             2,100.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
110 วัสดุบริโภค 1,500.00             1,500.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,500.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,500.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
111 วัสดุบริโภค 4,200.00             4,200.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
112 วัสดุบริโภค 4,200.00             4,200.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
113 วัสดุบริโภค 2,100.00             2,100.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
114 วัสดุบริโภค 2,100.00             2,100.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
115 วัสดุบริโภค 1,050.00             1,050.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,050.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,050.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
116 วัสดุบริโภค 4,200.00             4,200.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
117 วัสดุบริโภค             16,800.00          16,800.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด        16,800.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด        16,800.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
118 วัสดุบริโภค              1,050.00            1,050.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          1,050.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         1,050.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
119 วัสดุบริโภค              4,200.00            4,200.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          4,200.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         4,200.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
120 วัสดุบริโภค              2,100.00            2,100.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          2,100.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         2,100.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
121 วัสดุบริโภค              2,100.00            2,100.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          2,100.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         2,100.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
122 วัสดุบริโภค 4,200.00             4,200.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
123 วัสดุบริโภค 2,100.00             2,100.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
124 วัสดุบริโภค 8,400.00             8,400.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 8,400.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
125 วัสดุบริโภค 2,100.00             2,100.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
126 วัสดุบริโภค 4,200.00             4,200.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
127 วัสดุบริโภค 10,500.00            10,500.00         เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 10,500.00       กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 10,500.00       ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
128 วัสดุบริโภค 6,300.00             6,300.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
129 วัสดุบริโภค 2,100.00             2,100.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
130 วัสดุบริโภค 2,100.00             2,100.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 2,100.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
131 วัสดุบริโภค              6,300.00            6,300.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          6,300.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         6,300.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
132 วัสดุบริโภค              1,500.00            1,500.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          1,500.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         1,500.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
133 วัสดุบริโภค              1,500.00            1,500.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          1,500.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         1,500.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
134 วัสดุบริโภค              1,500.00            1,500.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          1,500.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         1,500.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
135 วัสดุบริโภค              1,500.00            1,500.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          1,500.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         1,500.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
136 วัสดุบริโภค              3,000.00            3,000.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          3,000.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         3,000.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
137 วัสดุบริโภค              6,000.00            6,000.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          6,000.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         6,000.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
138 วัสดุบริโภค              1,500.00            1,500.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          1,500.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         1,500.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115



139 วัสดุบริโภค              1,500.00            1,500.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          1,500.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         1,500.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
140 วัสดุบริโภค              1,500.00            1,500.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          1,500.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         1,500.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
141 วัสดุบริโภค              1,500.00            1,500.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          1,500.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         1,500.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
142 วัสดุบริโภค              1,500.00            1,500.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          1,500.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         1,500.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
143 วัสดุบริโภค              1,500.00            1,500.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          1,500.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         1,500.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
144 วัสดุบริโภค              9,000.00            9,000.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          9,000.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         9,000.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
145 วัสดุบริโภค              1,500.00            1,500.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          1,500.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         1,500.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
146 วัสดุบริโภค              4,200.00            4,200.00 เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด          4,200.00 กะพ้อฮาลาลฟู๊ด         4,200.00 ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
147 วัสดุบริโภค 1,500.00             1,500.00           เฉาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,500.00         กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,500.00        ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115
148 วัสดุการแพทย์              7,380.00            7,380.00 เฉพาะเจาะจง เจ.อาร์.พี อุปกรณ์การแพทย์          7,380.00 เจ.อาร์.พี อุปกรณ์การแพทย์         7,380.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/410 16/11/2564

149 ยา              1,650.00            1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด          1,650.00 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด         1,650.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/411 16/11/2564

150 ยา              5,400.00            5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด          5,400.00 บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด         5,400.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/412 16/11/2564

151 ยา              4,622.40            4,622.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          4,622.40 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด         4,622.40 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/413 16/11/2564

152 ยา              9,441.68            9,441.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          9,441.68 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด         9,441.68 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/413 16/11/2564

153 ยา             39,055.00          39,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        39,055.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        39,055.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/413 16/11/2564

154 ยา              2,790.00            2,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด          2,790.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด         2,790.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/414 16/11/2564

155 ยา             18,119.00          18,119.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด        18,119.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด        18,119.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/414 16/11/2564

156 วัสดุการแพทย์              3,500.00            3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด          3,500.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด         3,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/415 16/11/2564

157 วัสดุการแพทย์              3,360.00            3,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด          3,360.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด         3,360.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/415 16/11/2564

158 วัสดุการแพทย์              4,511.12            4,511.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          4,511.12 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด         4,511.12 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/416 16/11/2564

159  ยา              3,826.32            3,826.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          3,826.32 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด         3,826.32 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/416 16/11/2564

160 ยา             12,985.52          12,985.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด        12,985.52 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด        12,985.52 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/416 16/11/2564

161  วัสดุการแพทย์             22,940.80          22,940.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด        22,940.80 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด        22,940.80 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/416 16/11/2564

162  วัสดุการแพทย์              5,050.40            5,050.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          5,050.40 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด         5,050.40 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/416 16/11/2564

163 ยา             36,133.90          36,133.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด        36,133.90 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด        36,133.90 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/417 16/11/2564

164 ยา              1,326.80            1,326.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด          1,326.80 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด         1,326.80 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/418 16/11/2564

165 ยา             10,515.00          10,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด        10,515.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด        10,515.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/419 16/11/2564

166 ยา             31,200.00          31,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด        31,200.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด        31,200.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/419 16/11/2564

167 ยา              4,100.00            4,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด          4,100.00 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด         4,100.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/420 16/11/2564

168 ยา              3,300.00            3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด          3,300.00 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด         3,300.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/421 16/11/2564

169 ยา              5,500.00            5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด          5,500.00 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด         5,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/421 16/11/2564

170 ยา              6,934.00            6,934.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด          6,934.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด         6,934.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/422 16/11/2564

171 วัสดุการแพทย์             52,100.00          52,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด        52,100.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด        52,100.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/423 16/11/2564

172 ยา              2,340.00            2,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด          2,340.00 บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด         2,340.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/424 16/11/2564

173 ยา             10,790.00          10,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด        10,790.00 บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด        10,790.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/424 16/11/2564

174 ยา              4,622.40            4,622.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด          4,622.40 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด         4,622.40 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/425 16/11/2564

175 ยา             20,068.00          20,068.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด        20,068.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด        20,068.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/426 16/11/2564

176 ยา              8,020.00            8,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด          8,020.00 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด         8,020.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/427 16/11/2564

177 ยา              7,200.00            7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด          7,200.00 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด         7,200.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/428 16/11/2564

178 วัสดุเภสัชกรรมและวัสดุการแพทย์              6,470.00            6,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด          6,470.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด         6,470.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/429 16/11/2564

179 วัสดุการแพทย์             57,078.00          57,078.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด        57,078.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด        57,078.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/429 16/11/2564

180 วัสดุการแพทย์             18,420.00          18,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด        18,420.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด        18,420.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/430 16/11/2564

181 ยา             23,500.00          23,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด        23,500.00 บริษัท ยูเมด้า จ ากัด        23,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/431 16/11/2564

182 ยา              4,924.00            4,924.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)          4,924.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)         4,924.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/432 16/11/2564

183 ยา             10,673.00          10,673.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)        10,673.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)        10,673.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/432 16/11/2564

184 ยา              3,300.00            3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด          3,300.00 บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด         3,300.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/433 16/11/2564



185 ยา              3,638.00            3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด          3,638.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด         3,638.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/434 16/11/2564

186 ยา             11,400.00          11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด        11,400.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด        11,400.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/435 16/11/2564

187 ยา              1,425.00            1,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด          1,425.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด         1,425.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/435 16/11/2564

188 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.0032.3/436 16/11/2564

189 ยา              6,232.00            6,232.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด          6,232.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด         6,232.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/437 16/11/2564

190 ยา             33,384.00          33,384.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด        33,384.00 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด        33,384.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/438 16/11/2564

191 ยา              3,200.00            3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด          3,200.00 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด         3,200.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/439 16/11/2564

192 ยา             25,310.00          25,310.00 เฉพาะเจาะจง รพร.สายบุรี        25,310.00 รพร.สายบุรี        25,310.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/440 16/11/2564

193 ยา              3,120.00            3,120.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี          3,120.00 ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี         3,120.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/441 16/11/2564

194 วัสดุการแพทย์ 2,200.00             2,200.00           เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล 2,200.00         หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล 2,200.00        ราคาต  าสุด ปน.0032.3/442 16/11/2564

195 วัสดุการแพทย์             12,070.00          12,070.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล        12,070.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล        12,070.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/442 16/11/2564

196 ยา                 850.00              850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี             850.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี            850.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/443 16/11/2564

197 ยา              3,300.00            3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี          3,300.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี         3,300.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/443 16/11/2564

198 วัสดุเภสัชกรรม             24,000.00          24,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค        24,000.00 หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค        24,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/444 16/11/2564

199 วัสดุการแพทย์             94,300.00          94,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค        94,300.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค        94,300.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/445 16/11/2564

200 วัสดุการแพทย์             15,000.00          15,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค        15,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค        15,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/445 16/11/2564

201 ยา 39,900.00            39,900.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 39,900.00       องค์การเภสัชกรรม 39,900.00       ราคาต  าสุด ปน.0032.3/446 16/11/2564

202 ยา 9,900.00             9,900.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 9,900.00         องค์การเภสัชกรรม 9,900.00        ราคาต  าสุด ปน.0032.3/446 16/11/2564

203 ยา 454.00                454.00             เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 454.00            องค์การเภสัชกรรม 454.00           ราคาต  าสุด ปน.0032.3/446 16/11/2564

204 ยา 9,610.00             9,610.00           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 9,610.00         องค์การเภสัชกรรม 9,610.00        ราคาต  าสุด ปน.0032.3/446 16/11/2564

205 ยา 22,737.50            22,737.50         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 22,737.50       องค์การเภสัชกรรม 22,737.50       ราคาต  าสุด ปน.0032.3/446 16/11/2564

206 ยา 16,500.00            16,500.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 16,500.00       องค์การเภสัชกรรม 16,500.00       ราคาต  าสุด ปน.0032.3/446 16/11/2564

207 ยา 10,560.00            10,560.00         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10,560.00       องค์การเภสัชกรรม 10,560.00       ราคาต  าสุด ปน.0032.3/446 16/11/2564

208 ยา 49864.10 49864.10 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 49864.10 องค์การเภสัชกรรม 49864.10 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/446 16/11/2564

209 ยา 24178.40 24178.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 24178.40 องค์การเภสัชกรรม 24178.40 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/446 16/11/2564


