
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก หมำยเหตุ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป

1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 40,000.00           40,000.00        เฉพำะเจำะจง สุวลัยปัตตำนี 40,000.00              สุวลัยปัตตำนี 40,000.00         รำคำต  ำสุด ปน.0033.3/2173 5/4/2565

2  จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย            11,900.00         11,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ               11,900.00 ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ          11,900.00 รำคำต  ำสุด ปน.0033.3/2250 18/4/2565

3  จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย            58,920.00         58,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ               58,920.00 ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ          58,920.00 รำคำต  ำสุด ปน.0033.3/2251 18/4/2565
4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต ่ากว่าเกณฑ์)
141,800.00         141,800.00       เฉพาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 141,800.00            คารีนา คอมพิวเตอร์ 141,800.00       รำคำต  ำสุด ปน.0033.3/2183 7/4/2565

5 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,279.10             2,279.10          เฉพาะเจาะจง วีระแอร์ 2,279.10                วีระแอร์ 2,279.10          ราคาต ่าสุด ปน.0033.3/2252 18/4/2565
6 ครุภัณฑ์ส่านักงาน 9,800.00             9,800.00          เฉพาะเจาะจง สุวลัยปัตตานี 9,800.00                สุวลัยปัตตานี 9,800.00          ราคาต ่าสุด ปน.0033.3/2185 8/4/2565
7 ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,000.00             4,000.00          เฉาะเจาะจง บริษัท สยามเดนท์ จ่ากัด 4,000.00                บริษัท สยามเดนท์ จ่ากัด 4,000.00          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/2206 ลว. 11 เม.ย. 65
8 วัสดุทันตกรรม 14,894.40           14,894.40        เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 14,894.40              บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 14,894.40         ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/2207 ลว. 11 เม.ย. 65
9 วัสดุทันตกรรม 1,650.00             1,650.00          เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ่ากัด 1,650.00                บริษัท เด็นท์-เมท จ่ากัด 1,650.00          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/2208 ลว. 11 เม.ย. 65
10 วัสดุทันตกรรม 1,850.00             1,850.00          เฉาะเจาะจง บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย จ่ากัด 1,850.00                บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย จ่ากัด 1,850.00          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/2209 ลว. 11 เม.ย. 65
11 วัสดุทันตกรรม 1,170.00             1,170.00          เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเอส ออลล์ จ่ากัด 1,170.00                บริษัท ดีเอส ออลล์ จ่ากัด 1,170.00          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/2210 ลว. 11 เม.ย. 65
12 วัสดุทันตกรรม 4,670.00             4,670.00          เฉาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 4,670.00                บริษัท ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 4,670.00          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/2211 ลว. 11 เม.ย. 65
13 วัสดุทันตกรรม 3,920.00             3,920.00          เฉาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ่ากัด 3,920.00                บริษัท ชูมิตร 1967 จ่ากัด 3,920.00          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/2212 ลว. 11 เม.ย. 65
14 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00           60,000.00        เฉาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด 60,000.00              บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ่ากัด 60,000.00         ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/2306 ลว. 19 เม.ย. 65
15 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 0032.3/2307 ลว. 19 เม.ย. 65
16 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 41,154.00           41,154.00        เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 41,154.00              บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 41,154.00         ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/2308 ลว. 19 เม.ย. 65
17 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 21,750.00           21,750.00        เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พี.เอส.เมดิเทค 21,750.00              ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พี.เอส.เมดิเทค 21,750.00         ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/2309 ลว. 19 เม.ย. 65
18 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,750.00             9,750.00          เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 9,750.00                ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 9,750.00          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/2310 ลว. 19 เม.ย. 65
19 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,250.00             5,250.00          เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 5,250.00                ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 5,250.00          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/2311 ลว. 19 เม.ย. 65
20 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 36,485.00           36,485.00        เฉาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป ๒๐๑๙ จ่ากัด 36,485.00              บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป ๒๐๑๙ จ่ากัด 36,485.00         ราคาต ่าสุด ปน 0033.3/2312 ลว. 19 เม.ย. 65
21  ครุภัณฑ์ส่ำนักงำนต ่ำกว่ำเกณฑ์,วัสดุ

ไฟฟ้ำและวิทยุ
64,670.00           64,670.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท จงกลณีกำรไฟฟ้ำ จ่ำกัด (ส่ำนักงำนใหญ่) 64,670.00              บริษัท จงกลณีกำรไฟฟ้ำ จ่ำกัด (ส่ำนักงำนใหญ่) 64,670.00         รำคำต  ำสุด ปน 0032.3/2171 4 เม.ย. 65

22  วัสดุส่ำนักงำน,วัสดุงำนบ้ำน-งำนครัว 40,170.00           40,170.00        เฉพำะเจำะจง ก.เครื องเขียน (ส่ำนักงำนใหญ่) 40,170.00              ก.เครื องเขียน (ส่ำนักงำนใหญ่) 40,170.00         รำคำต  ำสุด ปน 0032.3/2170 4 เม.ย. 65
23  ค่ำใช้จ่ำยลักษณะอื น 16,750.21           16,750.21        เฉพำะเจำะจง แอลเอ็นดับเบ้ิลยู โฮสต้ิง (ส่ำนักงำนใหญ่) 16,750.21              แอลเอ็นดับเบ้ิลยู โฮสต้ิง (ส่ำนักงำนใหญ่) 16,750.21         รำคำต  ำสุด ปน 0032.3/2169 4 เม.ย. 65
24  วัสดุงำนบ้ำน-งำนครัว 3,500.00             3,500.00          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ช.กำรช่ำงจักรกลกำรเกษตร 3,500.00                ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ช.กำรช่ำงจักรกลกำรเกษตร 3,500.00          รำคำต  ำสุด ปน 0032.3/2172 4 เม.ย. 65
25  วัสดุส่ำนักงำน 10,800.00           10,800.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สิริปัตตำนี (2015) จ่ำกัด (ส่ำนักงำนใหญ่) 10,800.00              บริษัท สิริปัตตำนี (2015) จ่ำกัด (ส่ำนักงำนใหญ่) 10,800.00         รำคำต  ำสุด ปน 0032.3/2191 8 เม.ย. 65
26  วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 12,617.00           12,617.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท จงกลณีกำรไฟฟ้ำ จ่ำกัด (ส่ำนักงำนใหญ่) 12,617.00              บริษัท จงกลณีกำรไฟฟ้ำ จ่ำกัด (ส่ำนักงำนใหญ่) 12,617.00         รำคำต  ำสุด ปน 0032.3/2192 8 เม.ย. 65

รำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565

โรงพยำบำลกะพ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี

วันท่ี  30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



27  วัสดุงำนบ้ำน-งำนครัว 37,280.00           37,280.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด บี.บี.เค แอดวำนซ์ มัลติเทรด 37,280.00              ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด บี.บี.เค แอดวำนซ์ มัลติเทรด 37,280.00         รำคำต  ำสุด ปน 0032.3/2215 11 เม.ย. 65
28  วัสดุวิทยำศำสตร์ฯ 3,200.00             3,200.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท บี สมำร์ท ซำยเอ็นซ์ จ่ำกัด 3,200.00                บริษัท บี สมำร์ท ซำยเอ็นซ์ จ่ำกัด 3,200.00          รำคำต  ำสุด ปน 0032.3/2330 20 เม.ย. 65
29 ยา              3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ่ากัด                 3,000.00 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ่ากัด           3,000.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2254 18/4/2565
30 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.0032.3/2255 18/4/2565
31 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.0032.3/2256 18/4/2565
32 ยา            19,527.50         19,527.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด               19,527.50 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด          19,527.50 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2257 18/4/2565
33 ยา              6,933.60           6,933.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด                 6,933.60 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด           6,933.60 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2257 18/4/2565
34 ยา              3,490.00           3,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด                 3,490.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด           3,490.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2258 18/4/2565
35 ยา              3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด                 3,000.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด           3,000.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2258 18/4/2565
36 ยา 6,490.00             6,490.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด 6,490.00                บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด 6,490.00          ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2258 18/4/2565
37 ยา              1,340.00           1,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด                 1,340.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด           1,340.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2258 18/4/2565
38 ยา                825.00             825.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด                   825.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด              825.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2258 18/4/2565
39 วัสดุการแพทย์              8,410.00           8,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด                 8,410.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด           8,410.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2259 18/4/2565
40 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.0032.3/2260 18/4/2565
41 วัสดุการแพทย์              6,955.00           6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด                 6,955.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด           6,955.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2260 18/4/2565
42 วัสดุการแพทย์              6,420.00           6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด                 6,420.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด           6,420.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2260 18/4/2565
43 วัสดุการแพทย์              3,905.50           3,905.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด                 3,905.50 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด           3,905.50 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2260 18/4/2565
44 วัสดุการแพทย์              2,118.60           2,118.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด                 2,118.60 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด           2,118.60 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2260 18/4/2565
45 วัสดุการแพทย์              6,955.00           6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด                 6,955.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด           6,955.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2260 18/4/2565
46 วัสดุการแพทย์              1,059.30           1,059.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด                 1,059.30 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด           1,059.30 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2260 18/4/2565
47 ยา              3,648.70           3,648.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด                 3,648.70 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด           3,648.70 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2260 18/4/2565
48 ยา            12,069.60         12,069.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด               12,069.60 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด          12,069.60 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2260 18/4/2565
49 ยา              3,188.60           3,188.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด                 3,188.60 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด           3,188.60 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2260 18/4/2565
50 ยา              3,460.38           3,460.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด                 3,460.38 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด           3,460.38 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2260 18/4/2565
51 ยา            25,787.00         25,787.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด               25,787.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด          25,787.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2261 18/4/2565
52 ยา              5,392.80           5,392.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด                 5,392.80 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด           5,392.80 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2261 18/4/2565
53 ยา              9,450.00           9,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ากัด                 9,450.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ากัด           9,450.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2262 18/4/2565
54 ยา              2,580.00           2,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) 

จ่ากัด
                2,580.00 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) 

จ่ากัด
          2,580.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2263 18/4/2565

55 ยา 3,150.00             3,150.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 3,150.00                บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 3,150.00          ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2264 18/4/2565
56 ยา              1,170.00           1,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด                 1,170.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด           1,170.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2264 18/4/2565
57 ยา              1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด                 1,000.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด           1,000.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2264 18/4/2565
58 ยา              1,750.00           1,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด                 1,750.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด           1,750.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2264 18/4/2565
59 ยา              2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ่ากัด                 2,000.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ่ากัด           2,000.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2265 18/4/2565
60 วัสดุการแพทย์              5,815.00           5,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด                 5,815.00 บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด           5,815.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2266 18/4/2565
61 ยา              5,200.00           5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ่ากัด                 5,200.00 บริษัท ไทยเอฟดี จ่ากัด           5,200.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2267 18/4/2565
62 ยา                417.30             417.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด                   417.30 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด              417.30 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2268 18/4/2565



63 ยา              3,024.00           3,024.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ่ากัด

                3,024.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ่ากัด

          3,024.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2269 18/4/2565
64 ยา                840.00             840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 

จ่ากัด
                  840.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 

จ่ากัด
             840.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2269 18/4/2565

65 ยา            17,788.00         17,788.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ่ากัด

              17,788.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ่ากัด

         17,788.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2269 18/4/2565
66 ยา              3,880.00           3,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 

จ่ากัด
                3,880.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 

จ่ากัด
          3,880.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2269 18/4/2565

67 ยา              6,800.00           6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ่ากัด                 6,800.00 บริษัท ไบโอจีนีเทค จ่ากัด           6,800.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2270 18/4/2565
68 ยา              4,050.00           4,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ่ากัด                 4,050.00 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ่ากัด           4,050.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2271 18/4/2565
69 ยา              4,178.00           4,178.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด                 4,178.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด           4,178.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2272 18/4/2565
70 วัสดุการแพทย์            15,261.00         15,261.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ากัด               15,261.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ากัด          15,261.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2273 18/4/2565
71 วัสดุเภสัชกรรมและวัสดุการแพทย์              1,390.00           1,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ากัด                 1,390.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ากัด           1,390.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2273 18/4/2565
72 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.0032.3/2274 18/4/2565
73 วัสดุการแพทย์              8,610.00           8,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ่ากัด                 8,610.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ่ากัด           8,610.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2275 18/4/2565
74 ยา                642.00             642.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ่ากัด                   642.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ่ากัด              642.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2276 18/4/2565
75 ยา              2,860.00           2,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ่ากัด                 2,860.00 บริษัท มาซา แลบ จ่ากัด           2,860.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2277 18/4/2565
76 ยา              3,043.00           3,043.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ่ากัด                 3,043.00 บริษัท ยูโทเป้ียน จ่ากัด           3,043.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2278 18/4/2565

77 ยา              4,450.00           4,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ่ากัด                 4,450.00 บริษัท ยูโทเป้ียน จ่ากัด           4,450.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2278 18/4/2565
78 ยา            18,263.00         18,263.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ่ากัด

 (มหาชน)
              18,263.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ่ากัด

 (มหาชน)
         18,263.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2279 18/4/2565

79 ยา              3,300.00           3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ่ากัด                 3,300.00 บริษัท สตาร์แล็บ จ่ากัด           3,300.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2280 18/4/2565
80 ยา              3,050.00           3,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด                 3,050.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด           3,050.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2281 18/4/2565
81 ยา            33,705.00         33,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด               33,705.00 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด          33,705.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2282 18/4/2565
82 ยำ              3,016.00           3,016.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ่ากัด                 3,016.00 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ่ากัด           3,016.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2283 18/4/2565
83 ยำ              3,300.00           3,300.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี                 3,300.00 ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี           3,300.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2284 18/4/2565
84 วัสดุเภสัชกรรมและวัสดุการแพทย์              7,424.00           7,424.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล                 7,424.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล           7,424.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2285 18/4/2565
85 ยา 513.60               513.60            เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 513.60                  องค์การเภสัชกรรม 513.60             ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2175 7/4/2565
86 ยา              3,210.00           3,210.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม                 3,210.00 องค์การเภสัชกรรม           3,210.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2175 7/4/2565
87 ยาและวัสดุเภสัชกรรม            48,646.74         48,646.74 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม               48,646.74 องค์การเภสัชกรรม          48,646.74 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2175 7/4/2565
88 ยา            18,900.00         18,900.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม               18,900.00 องค์การเภสัชกรรม          18,900.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2175 7/4/2565
89 ยา              4,815.00           4,815.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม                 4,815.00 องค์การเภสัชกรรม           4,815.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/2175 7/4/2565

90 จ้างปรับปรุงห้องบริหาร 220,000.00         220,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคัมภีร์กระจกอลูมิเนียม  220,000.00 ร้านคัมภีร์กระจกอลูมิเนียม  220,000.00 ราคาต ่าสุด 2305/2565  19 เม.ย. 65

91 จ้างก้ันห้องเวชระเบียน 180,000.00         180,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคัมภีร์กระจกอลูมิเนียม  180,000.00            ร้านคัมภีร์กระจกอลูมิเนียม  180,000.00       ราคาต ่าสุด 2329/2565  20/4/2565


