
ล ำดับ งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) โดยสรปุ

1 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 10,800.00                 10,800.00             เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 10,800.00          เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 10,800.00        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/569 ลว. 15 ก.พ. 64

2 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 43,350.00                 43,350.00             เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั พ.ีเอส. เมดิเทค 43,350.00          ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั พ.ีเอส. เมดิเทค 43,350.00        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/570 ลว. 15 ก.พ. 64

3 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 28,800.00                 28,800.00             เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 28,800.00          เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 28,800.00        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/571 ลว. 15 ก.พ. 64

4 จ้างตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 58,508.00                 58,508.00             เฉาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป  2019 58,508.00          บริษัท  มิราเคิล  เฮลท์  กรุ๊ป  2019 58,508.00        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/572 ลว. 15 ก.พ. 64

5 จ้างเหมาท่าฟันปลอม 4,782.90                   4,782.90               เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ่ากดั 4,782.90            บริษัท เด็นทาเนียร์ จ่ากดั 4,782.90          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/581 ลว. 16 ก.พ. 64

6 จ้างเหมาท่าฟันปลอม 13,174.91                 13,174.91             เฉาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี  เด็นตัล แลป  จ่ากดั 13,174.91          บริษัท ไชยา-อารี  เด็นตัล แลป  จ่ากดั 13,174.91        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/582 ลว. 16 ก.พ. 64

7 วสัดุทันตกรรม 7,100.00                   7,100.00               เฉาะเจาะจง บริษัท  ยูนิต้ี  เด็นตัล จ่ากดั 7,100.00            บริษัท  ยูนิต้ี  เด็นตัล จ่ากดั 7,100.00          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/583 ลว. 16 ก.พ. 64

8 วสัดุทันตกรรม 15,870.00                 15,870.00             เฉาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ่ากดั 15,870.00          บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ่ากดั 15,870.00        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/584 ลว. 16 ก.พ. 64

9 วสัดุทันตกรรม 10,030.00                 10,030.00             เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นท-์เมท  จ่ากดั 10,030.00          บริษัท เด็นท-์เมท  จ่ากดั 10,030.00        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/585 ลว. 16 ก.พ. 64

10 วสัดุทันตกรรม 9,650.00                   9,650.00               เฉาะเจาะจง บริษัท ไดรว ์เด็นทั ล อนิคอร์ปอเรชั น จ่ากดั 9,650.00            บริษัท ไดรว ์เด็นทั ล อนิคอร์ปอเรชั น จ่ากดั 9,650.00          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/586 ลว. 16 ก.พ. 64

11 วสัดุทันตกรรม 41,483.90                 41,483.90             เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 41,483.90          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 41,483.90        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/587 ลว. 16 ก.พ. 64

12 วสัดุทันตกรรม 6,719.60                   6,719.60               เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 6,719.60            บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากดั 6,719.60          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/588 ลว. 16 ก.พ. 64

13 วสัดุทันตกรรม 8,500.00                   8,500.00               เฉาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ่ากดั 8,500.00            บริษัท ชูมิตร 1967 จ่ากดั 8,500.00          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/589 ลว. 16 ก.พ. 64

14 วสัดุทันตกรรม 17,310.00                 17,310.00             เฉาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ่ากดั 17,130.00          บริษัท ทันตสยาม จ่ากดั 17,130.00        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/590 ลว. 16 ก.พ. 64

15 ครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 26,000.00              26,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 26,000.00 บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากัด 26,000.00      ราคาต ่าสุด 551/2564 10 ก.พ. 64

16 ครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 40,000.00              40,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เพรสซิเดนท ์เมดิคอล จ ากดั 40,000.00        บริษัท เพรสซิเดนท ์เมดิคอล จ ากดั 40,000.00      ราคาต ่าสุด 552/2564 10 ก.พ. 64

17 จ้างปรับปรุงอาคารพกัพยาบาล 20 ยูนิต (หอ้ง
เกบ็เอกสารและครุภณัฑ์รอจ าหน่ายระหวา่งป)ี

238,700.00             238,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านคัมภร์ีกระจกอลูมิเนียม 238,700.00       ร้านคัมภร์ีกระจกอลูมิเนียม 238,700.00     ราคาต ่าสุด 546/2564 9 ก.พ. 64

18 จ้างเหมาบริการปอ้งกนัและก่าจัดปลวกในอาคาร 32,100.00              32,100.00           เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั ท.ีแคร์ กรุ๊ป เซอร์วสิ 32,100.00        หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั ท.ีแคร์ กรุ๊ป เซอร์วสิ 32,100.00      ราคาต ่าสุด 458/2564 1 ก.พ. 64

19 ซ้ือมอเตอร์เครื องดูดน้่าลาย 65,000.00              65,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเดนท ์จ่ากดั 65,000.00        บริษัท สยามเดนท ์จ่ากดั 65,000.00      ราคาต ่าสุด 553/2564 10 ก.พ. 64

20  วสักสุ านักงาน 11,770.00                 11,770.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ 11,770.00          บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ 11,770.00        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/491 3 ก.พ. 64

21  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 1,960.00                   1,960.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั ปัตตานีธรีะยางยนต์ 1,960.00            ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั ปัตตานีธรีะยางยนต์ 1,960.00          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/492 3 ก.พ. 64

22  ซ่อมแซมครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ 20,725.90                 20,725.90             เฉพาะเจาะจง บริษัท น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ 20,725.90          บริษัท น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ 20,725.90        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/493 3 ก.พ. 64

23  ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ 12,000.00                 12,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ ่จ ากดั 12,000.00          บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ ่จ ากดั 12,000.00        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/534 5 ก.พ. 64

24  วสัดุงานบ้านงานครัว 13,398.00                 13,398.00             เฉพาะเจาะจง พิพิธ (ส านักงานใหญ)่ 13,398.00          พิพิธ (ส านักงานใหญ)่ 13,398.00        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/535 5 ก.พ. 64

25  ซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 6,500.00                   6,500.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน เคที. อเิลคทริก เซอร์วสิ (ส านักงานใหญ)่ 6,500.00            ร้าน เคที. อเิลคทริก เซอร์วสิ (ส านักงานใหญ)่ 6,500.00          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/536 5 ก.พ. 64

26  ค่าจ้างเหมาบริการ 11,000.00                 11,000.00             เฉพาะเจาะจง นายยะปาร์ อามะ 11,000.00          นายยะปาร์ อามะ 11,000.00        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/537 5 ก.พ. 64

27  วสัดุการแพทย์ 9,737.00                   9,737.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 9,737.00            บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 9,737.00          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/529 5 ก.พ. 64

28  วสัดุส่านักงาน 1,700.00                   1,700.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ล็อคปร้ิน 1,700.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ล็อคปร้ิน 1,700.00          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/530 5 ก.พ. 64

29  วสักสุ านักงาน 1,075.00                   1,075.00               เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง (ส านักงานใหญ)่ 1,075.00            โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง (ส านักงานใหญ)่ 1,075.00          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/554 10 ก.พ. 64

30  ซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 26,000.00                 26,000.00             เฉพาะเจาะจง ที.พี เซอร์วสิ 26,000.00          ที.พี เซอร์วสิ 26,000.00        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/555 10 ก.พ. 64

31  วสักสุ านักงาน 36,406.00                 36,406.00             เฉพาะเจาะจง ก.เครื องเขียน (ส่านักงานใหญ)่ 36,406.00          ก.เครื องเขียน (ส่านักงานใหญ)่ 36,406.00        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/556 10 ก.พ. 64

32  วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 26,550.00                 26,550.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อาชวา เฮลธแ์คร์ 26,550.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อาชวา เฮลธแ์คร์ 26,550.00        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/601 17 ก.พ. 64

33  วสัดุการแพทย์ 1,000.00                   1,000.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อาชวา เฮลธแ์คร์ 1,000.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อาชวา เฮลธแ์คร์ 1,000.00          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/681 18 ก.พ. 64

34  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 8,380.00                   8,380.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั ปัตตานีธรีะยางยนต์ 8,380.00            ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั ปัตตานีธรีะยางยนต์ 8,380.00          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/682 18 ก.พ. 64

35  วสัดุการแพทย์ 15,065.00                 15,065.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดีแอลด์เอ ดีเวลลอปเม้นท์ 15,065.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดีแอลด์เอ ดีเวลลอปเม้นท์ 15,065.00        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/680 18 ก.พ. 64

36  วสัดุงานบ้าน-งานครัว 16,050.00                 16,050.00             เฉพาะเจาะจง ก.เครื องเขียน (ส่านักงานใหญ)่ 16,050.00          ก.เครื องเขียน (ส่านักงานใหญ)่ 16,050.00        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/679 18 ก.พ. 64

37  วสัดุวทิยาศาสตร์ 4,680.00                   4,680.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท 2พีซี เอน็จิเนียร่ิง เมเนจเมนท์ จ ากดั 4,680.00            บริษัท 2พีซี เอน็จิเนียร่ิง เมเนจเมนท์ จ ากดั 4,680.00          ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/722 23 ก.พ. 64

รำที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กุมภำพันธ ์2564

โรงพยำบำลกะพ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวัดปตัตำนี

วันที่  25 เดือน  กุมภำพันธ ์พ.ศ. 2564

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญำ



38 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ,วสัดุยานพาหนะ 19,700.00                 19,700.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั ปัตตานีธรีะยางยนต์ 19,700.00          ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั ปัตตานีธรีะยางยนต์ 19,700.00        ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/723 23 ก.พ. 64

39  วสัดุส่านักงาน 500.00                     500.00                 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั ล็อคปร้ิน 500.00              ห้างหุ้นส่วนจ่ากดั ล็อคปร้ิน 500.00            ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/562 15 ก.พ. 64

40 ครุภัณฑ์ส่านักงานต ่ากวา่เกณฑ์ 6,460.00 6,460.00 เฉาะเจาะจง บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ่ากดั 6,460.00 บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ่ากดั 6,460.00 ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/478 ลว. 2 ก.พ. 64

41 วสัดุส่านักงาน  4,404.00 4,404.00 เฉาะเจาะจง บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ่ากดั 4,404.00 บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ่ากดั 4,404.00 ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/478 ลว. 2 ก.พ. 64

42 วสัดุการแพทย์                          39,915.00                     39,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซ.ีดรักเซ็นเตอร์ จ ำกัด                 39,915.00 บริษัท พี.ซ.ีดรักเซ็นเตอร์ จ ำกัด              39,915.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/608 17/2/2564

43 วสัดุการแพทย์                            1,500.00                       1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซ.ีดรักเซ็นเตอร์ จ ำกัด                   1,500.00 บริษัท พี.ซ.ีดรักเซ็นเตอร์ จ ำกัด                1,500.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/609 17/2/2564

44 วสัดุการแพทย์ 6,850.00 6,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซ.ีดรักเซ็นเตอร์ จ ำกัด 6,850.00 บริษัท พี.ซ.ีดรักเซ็นเตอร์ จ ำกัด 6,850.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/610 17/2/2564

45 ยา                            5,400.00                       5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่ำ เทรดดิ้ง จ ำกัด                   5,400.00 บริษัท คอสม่ำ เทรดดิ้ง จ ำกัด                5,400.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/611 17/2/2564

46 ยา                            3,018.00                       3,018.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยำศรม จ ำกัด                   3,018.00 บริษัท วิทยำศรม จ ำกัด                3,018.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/612 17/2/2564

47 ยา                            1,650.00                       1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟำร์ม จ ำกัด                   1,650.00 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟำร์ม จ ำกัด                1,650.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/613 17/2/2564

48 ยา                            4,420.00                       4,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จ ำกัด                   4,420.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จ ำกัด                4,420.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/614 17/2/2564

49 ยา                            3,380.00                       3,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ำกัด                   3,380.00 บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ำกัด                3,380.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/615 17/2/2564

50 ยา                            1,040.00                       1,040.00 เฉพาะเจาะจง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียน                   1,040.00 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียน                1,040.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/616 17/2/2564

51 ยา                               898.80                          898.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกัด                      898.80 บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกัด                   898.80 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/618 17/2/2564

52 ยา                            2,250.00                       2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟำร์มำฮอฟ จ ำกัด                   2,250.00 บริษัท ฟำร์มำฮอฟ จ ำกัด                2,250.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/619 17/2/2564

53 ยา                          16,003.20                     16,003.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ำกัด                 16,003.20 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ำกัด              16,003.20 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/620 17/2/2564

54 วสัดุการแพทย์                          16,342.40                     16,342.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซ.ีดรักเซ็นเตอร์ จ ำกัด                 16,342.40 บริษัท พี.ซ.ีดรักเซ็นเตอร์ จ ำกัด              16,342.40 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/622 17/2/2564

57 ยา                          21,600.00                     21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่ำ เทรดดิ้ง จ ำกัด                 21,600.00 บริษัท คอสม่ำ เทรดดิ้ง จ ำกัด              21,600.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/623 17/2/2564

58 ยา 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่ำ เทรดดิ้ง จ ำกัด 5,400.00 บริษัท คอสม่ำ เทรดดิ้ง จ ำกัด 5,400.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/624 17/2/2564

59 ยา                            5,440.00                       5,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จ ำกัด                   5,440.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จ ำกัด                5,440.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/625 17/2/2564

60 ยา                            4,500.00                       4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จ ำกัด                   4,500.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จ ำกัด                4,500.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/626 17/2/2564

61 ยา 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวำลิส จ ำกัด 11,250.00 บริษัท ไบโอวำลิส จ ำกัด 11,250.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/627 17/2/2564

62 ยา 9,176.00 9,176.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์ จ ำกัด 9,176.00 บริษัท ไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์ จ ำกัด 9,176.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/628 17/2/2564

63 วสัดุการแพทย์ 12,450.00 12,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ แอนด์ วำย เมดิซิสเท็ม จ ำกัด 12,450.00 บริษัท เจ แอนด์ วำย เมดิซิสเท็ม จ ำกัด 12,450.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/629 17/2/2564

64 ยา                            3,178.00                       3,178.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด                   3,178.00 บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด                3,178.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/630 17/2/2564

65 ยา                            4,000.00                       4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด                   4,000.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ำกัด                4,000.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/631 17/2/2564

66 ยา                            1,650.00                       1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟำร์ม จ ำกัด                   1,650.00 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟำร์ม จ ำกัด                1,650.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/632 17/2/2564

67 ยา                          22,445.00                     22,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี จ ำกัด                 22,445.00 บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี จ ำกัด              22,445.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/633 17/2/2564

68 ยา                          11,556.00                     11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด                 11,556.00 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด              11,556.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/634 17/2/2564

69 ยา                          21,870.80                     21,870.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด                 21,870.80 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด              21,870.80 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/635 17/2/2564

70 ยา 2,653.60                          2,653.60                     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 2,653.60                 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 2,653.60              ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/636 17/2/2564

71 ยา                            8,595.31                       8,595.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด                   8,595.31 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด                8,595.31 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/637 17/2/2564

72 วสัดุการแพทย์                            2,100.00                       2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ำกัด                   2,100.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ำกัด                2,100.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/638 17/2/2564

73 วสัดุการแพทย์                            2,520.00                       2,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ำกัด                   2,520.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ำกัด                2,520.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/639 17/2/2564

74 วสัดุการแพทย์                            1,712.00                       1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด                   1,712.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด                1,712.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/640 17/2/2564

75 วสัดุการแพทย์                            7,704.00                       7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด                   7,704.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด                7,704.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/641 17/2/2564

76 ยา 2,696.40 2,696.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 2,696.40 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 2,696.40 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/642 17/2/2564

77 วสัดุการแพทย์                          17,120.00                     17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด                 17,120.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด              17,120.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/643 17/2/2564

78 ยา                          12,500.00                     12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด                 12,500.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด              12,500.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/644 17/2/2564
79 ยา                            5,685.98                       5,685.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด                   5,685.98 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด                5,685.98 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/645 17/2/2564
80 ยา                            8,132.00                       8,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด                   8,132.00 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด                8,132.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/646 17/2/2564

81 ยา                          16,086.00                     16,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกัด                 16,086.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกัด              16,086.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/647 17/2/2564

82 ยา                            5,040.00                       5,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกัด                   5,040.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกัด                5,040.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/648 17/2/2564

83 ยา 10,827.00 10,827.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกัด 10,827.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกัด 10,827.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/649 17/2/2564

84 ยา                            4,956.50                       4,956.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด                   4,956.50 บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด                4,956.50 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/650 17/2/2564

85 ยา 5,392.40 5,392.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน) 5,392.40 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน) 5,392.40 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/651 17/2/2564

86 ยา 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด 27,820.00 บริษัท ฮีลลอล ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด 27,820.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/652 17/2/2564

87 ยา                            9,946.80                       9,946.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกัด                   9,946.80 บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกัด                9,946.80 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/653 17/2/2564

88 ยา                          29,060.00                     29,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จ ำกัด                 29,060.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จ ำกัด              29,060.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/654 17/2/2564

89 ยา                          10,638.00                     10,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกัด                 10,638.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกัด              10,638.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/655 17/2/2564

90 ยา                            6,980.00                       6,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ำกัด                   6,980.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ำกัด                6,980.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/656 17/2/2564

91 ยา                            2,564.00                       2,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ำกัด                   2,564.00 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ำกัด                2,564.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/657 17/2/2564

92 ยา 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตำร์แล็บ จ ำกัด 3,300.00 บริษัท สตำร์แล็บ จ ำกัด 3,300.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/658 17/2/2564

93 ยา                            2,092.80                       2,092.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด                   2,092.80 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด                2,092.80 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/659 17/2/2564

94 ยา                            2,860.00                       2,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มำซำ แลบ จ ำกัด                   2,860.00 บริษัท มำซำ แลบ จ ำกัด                2,860.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/660 17/2/2564

95 ยา                            4,494.00                       4,494.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม                   4,494.00 องค์การเภสัชกรรม                4,494.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/150 17/1/2564

96 ยาและวสัดุการแพทย์                        171,664.74                   171,664.74 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม               171,664.74 องค์การเภสัชกรรม            171,664.74 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/561 15/2/2564

97 ยา                               256.80                          256.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม                      256.80 องค์การเภสัชกรรม                   256.80 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/561 15/2/2564

98 ยา 3,210.00                          3,210.00                     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 3,210.00                 องค์การเภสัชกรรม 3,210.00              ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/561 15/2/2564


