




ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุ

1 ครุภัณฑ์ส่านักงานต ่ากวา่เกณฑ์ 4,600.00              4,600.00    เฉพาะเจาะจง สุวลัยปัตตานี 4,600.00 สุวลัยปัตตานี 4,600.00 ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/10352 2 ต.ค. 63

2 ครุภัณฑ์ส่านักงานต ่ากวา่เกณฑ์ 5,248.35              5,248.35    เฉพาะเจาะจง วรีะแอร์ (ส่านักงานใหญ่) 5,248.35 วรีะแอร์ (ส่านักงานใหญ)่ 5,248.35 ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/10351 2 ต.ค. 63

3 ซ่อมบ่ารุง 4,710.00              4,710.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด ปัตตานีธรีะยางยนต์ 4,710.00 ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด ปัตตานีธรีะยางยนต์ 4,710.00 ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/10535 7 ต.ค. 63

4 วสัดุงานบ้าน-งานครัว 2,850.00              2,850.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด ช.การช่างจกัรกลการเกษตร 2,850.00 ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด ช.การช่างจักรกลการเกษตร 2,850.00 ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/11961 12 ต.ค. 63

5 วสัดุยานพาหนะ 5,029.00              5,029.00    เฉพาะเจาะจง สายบุรีฟาร์ม 5,029.00 สายบุรีฟาร์ม 5,029.00 ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/10626 9 ต.ค. 63

6 ครุภัณฑ์ส่านักงานต ่ากวา่เกณฑ์ 8,300.00              8,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 8,300.00 บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 8,300.00 ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/10667 12 ต.ค. 63

7 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,150.00              1,150.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มที อิเล็คทริค 1,150.00 ร้านเอ็มที อิเล็คทริค 1,150.00 ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/10702 14 ต.ค. 63

8 วสัดุการแพทย์ 50,000.00            50,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเยน่ จ่ากัด 50,000.00 บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเยน่ จ่ากัด 50,000.00 ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/10748 15 ต.ค. 63

9 ค่าจา้งเหมา 7,400.00              7,400.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์เอ็ม ซัพพลาย 7,400.00 ร้าน อาร์เอ็ม ซัพพลาย 7,400.00 ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/10797 16 ต.ค. 63

10 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,150.00              3,150.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มที อิเล็คทริค 3,150.00 ร้านเอ็มที อิเล็คทริค 3,150.00 ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/10750 15 ต.ค. 63

11 ค่าใช้จา่ยอื 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 0032.3/8806 26 ต.ค. 63

12 ซ่อมบ่ารุง 6,780.00              6,780.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด ปัตตานีธรีะยางยนต์ 6,780.00 ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด ปัตตานีธรีะยางยนต์ 6,780.00 ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/10967 21 ต.ค. 63

13 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,819.00              1,819.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน เคที.อิเลคทริก เซอร์วสิ 1,819.00 ร้าน เคที.อิเลคทริก เซอร์วสิ 1,819.00 ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/11064 26 ต.ค. 63

14 ซ่อมครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ฯ 7,100.00              7,100.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด อาชวา เฮลธแ์คร์ 7,100.00 ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด อาชวา เฮลธแ์คร์ 7,100.00 ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/11063 26 ต.ค. 63

15 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่านักงาน 15,000.00            15,000.00   เฉพาะเจาะจง ทีพ.ีแอร์ (ส่านักงานใหญ่) 15,000.00 ทีพ.ีแอร์ (ส่านักงานใหญ)่ 15,000.00 ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/11212 30 ต.ค. 63

16 ยา               2,600.00     2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ่ากัด 2,600.00 บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ่ากัด 2,600.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/198 16 ต.ค. 63

17 ยา             11,552.00    11,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ่ากัด 11,552.00 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ่ากัด 11,552.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/214 16 ต.ค. 63

18 ยา               9,950.00     9,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ่ากัด 9,950.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ่ากัด 9,950.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/213 16 ต.ค. 63

19 ยา               2,750.00     2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ่ากัด 2,750.00 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ่ากัด 2,750.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/241 16 ต.ค. 63

20 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.0032.3/203 16 ต.ค. 63

21 ยา             11,288.50    11,288.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 11,288.50 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด 11,288.50 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/242 16 ต.ค. 63

22 ยา               2,720.00     2,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด 2,720.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด 2,720.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/232 16 ต.ค. 63

และราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลกะพ้อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

วันที ่30 ตุลาคม 2563

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุและราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

23 วสัดุการแพทย์               6,650.00     6,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด 6,650.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด 6,650.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/207 16 ต.ค. 63

24 ยา               3,017.40     3,017.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด 3,017.40 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด 3,017.40 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/208 16 ต.ค. 63

25 ยา               8,756.88     8,756.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด 8,756.88 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด 8,756.88 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/227 16 ต.ค. 63

26 ยา               2,996.00     2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด 2,996.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด 2,996.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/228 16 ต.ค. 63

27 วสัดุการแพทย์               2,396.80     2,396.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด 2,396.80 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด 2,396.80 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/229 16 ต.ค. 63

28 ยา               3,787.80     3,787.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ่ากัด 3,787.80 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ่ากัด 3,787.80 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/209 16 ต.ค. 63

29 ยา             27,945.60    27,945.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ากัด 27,945.60 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ากัด 27,945.60 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/222 16 ต.ค. 63

30 ยา               3,200.00     3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 3,200.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 3,200.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/248 16 ต.ค. 63

31 ยา             10,075.00    10,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ่ากัด 10,075.00 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ่ากัด 10,075.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/239 16 ต.ค. 63

32 ยา               6,894.00     6,894.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ่ากัด 6,894.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ่ากัด 6,894.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/236 16 ต.ค. 63

33 ยา               1,570.00     1,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ่ากัด 1,570.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ่ากัด 1,570.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/237 16 ต.ค. 63

34 วสัดุการแพทย์             13,098.00    13,098.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด 13,098.00 บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด 13,098.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/206 16 ต.ค. 63

35 วสัดุการแพทย์               4,992.00     4,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด 4,992.00 บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด 4,992.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/216 16 ต.ค. 63

36 ยา               1,626.40     1,626.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด 1,626.40 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด 1,626.40 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/223 16 ต.ค. 63

37 ยา             12,454.80    12,454.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด 12,454.80 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด 12,454.80 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/247 16 ต.ค. 63

38 ยา               2,679.00     2,679.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด 2,679.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด 2,679.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/244 16 ต.ค. 63

39 ยา               2,200.00     2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ่ากัด 2,200.00 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ่ากัด 2,200.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/246 16 ต.ค. 63

40 ยา               1,284.00     1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ่ากัด 1,284.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ่ากัด 1,284.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/231 16 ต.ค. 63

41 วสัดุการแพทยแ์ละวสัดุเภสัชกรรม             10,340.00    10,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ากัด 10,340.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ากัด 10,340.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/235 16 ต.ค. 63

42 วสัดุการแพทย์             15,000.00    15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ากัด 15,000.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ากัด 15,000.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/243 16 ต.ค. 63

43 วสัดุการแพทย์               2,090.00     2,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ่ากัด 2,090.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ่ากัด 2,090.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/240 16 ต.ค. 63

44 ยา               1,500.00     1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ่ากัด 1,500.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ่ากัด 1,500.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/225 16 ต.ค. 63

45 ยา               3,150.00     3,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ่ากัด 3,150.00 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ่ากัด 3,150.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/250 16 ต.ค. 63

46 ยา               2,480.00     2,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ่ากัด 2,480.00 บริษัท มาซา แลบ จ่ากัด 2,480.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/230 16 ต.ค. 63

47 ยา               3,000.00     3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ่ากัด 3,000.00 บริษัท มาสุ จ่ากัด 3,000.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/205 16 ต.ค. 63

48 ยา               1,155.00     1,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยโูทเปีย้น จ่ากัด 1,155.00 บริษัท ยโูทเปีย้น จ่ากัด 1,155.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/201 16 ต.ค. 63



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุและราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

49 ยา               1,370.00     1,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยโูทเปีย้น จ่ากัด 1,370.00 บริษัท ยโูทเปีย้น จ่ากัด 1,370.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/202 16 ต.ค. 63

50 ยา             15,408.00    15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยโูทเปีย้น จ่ากัด 15,408.00 บริษัท ยโูทเปีย้น จ่ากัด 15,408.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/218 16 ต.ค. 63

51 ยา               3,600.00     3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยโูทเปีย้น จ่ากัด 3,600.00 บริษัท ยโูทเปีย้น จ่ากัด 3,600.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/233 16 ต.ค. 63

52 ยา               2,400.00     2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยเูมด้า จ่ากัด 2,400.00 บริษัท ยเูมด้า จ่ากัด 2,400.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/200 16 ต.ค. 63

53 ยา               9,896.45     9,896.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยเูมด้า จ่ากัด 9,896.45 บริษัท ยเูมด้า จ่ากัด 9,896.45 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/238 16 ต.ค. 63

54 ยา             26,685.00    26,685.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ่ากัด (มหาชน) 26,685.00 บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ่ากัด (มหาชน) 26,685.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/221 16 ต.ค. 63

55 ยา               6,114.00     6,114.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วทิยาศรม จ่ากัด 6,114.00 บริษัท วทิยาศรม จ่ากัด 6,114.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/249 16 ต.ค. 63

56 ยา               6,480.00     6,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ่ากัด 6,480.00 บริษัท สตาร์แล็บ จ่ากัด 6,480.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/211 16 ต.ค. 63

57 ยา               4,450.00     4,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ่ากัด 4,450.00 บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ่ากัด 4,450.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/224 16 ต.ค. 63

58 ยา               1,800.00     1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ่ากัด 1,800.00 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ่ากัด 1,800.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/204 16 ต.ค. 63

59 ยา               3,680.00     3,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ่ากัด 3,680.00 บริษัท เอเซี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ่ากัด 3,680.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/210 16 ต.ค. 63

60 ยา               4,147.00     4,147.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด 4,147.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด 4,147.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/226 16 ต.ค. 63

61 ยา             31,030.00    31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 31,030.00 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 31,030.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/199 16 ต.ค. 63

62 ยา               4,536.00     4,536.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ่ากัด 4,536.00 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ่ากัด 4,536.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/212 16 ต.ค. 63

63 ยา               3,795.00     3,795.00 เฉพาะเจาะจง รพร.สายบุรี 3,795.00 รพร.สายบุรี 3,795.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/217 16 ต.ค. 63

64 ยา                 435.00        435.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี 435.00 ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี 435.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/234 16 ต.ค. 63

65 ยา               3,230.00     3,230.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี 3,230.00 ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี 3,230.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/245 16 ต.ค. 63

66 วสัดุการแพทยแ์ละวสัดุเภสัชกรรม             11,752.00    11,752.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล 11,752.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล 11,752.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/254 19 ต.ค. 63

67 ยา               6,512.50     6,512.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 6,512.50 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 6,512.50 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/215 16 ต.ค. 63

68 ยา                 820.00        820.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด มาวนิ เคมิคอล 820.00 ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด มาวนิ เคมิคอล 820.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/253 19 ต.ค. 63

69 วสัดุการแพทย์             20,400.00    20,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากัดสินสิริ เมดิเทค 20,400.00 ห้างหุน้ส่วนจ่ากัดสินสิริ เมดิเทค 20,400.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/252 16 ต.ค. 63

70 ยา                 128.40        128.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 128.40 องค์การเภสัชกรรม 128.40 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/136 12 ต.ค. 63

71 ยา             26,680.68    26,680.68 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 26,680.68 องค์การเภสัชกรรม 26,680.68 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/136 12 ต.ค. 63

72 ยา               2,640.00     2,640.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,640.00 องค์การเภสัชกรรม 2,640.00 ราคาต ่าสุด ปน.0032.3/136 12 ต.ค. 63

73 จา้งเหมาท่าฟันปลอม 8,135.21              8,135.21    เฉาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ่ากัด 8,135.21 บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ่ากัด 8,135.21 ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/10800 16 ต.ค. 63

74 จ้างตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 56,003.00            56,003.00   เฉาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ่ากัด 56,003.00 บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ่ากัด 56,003.00 ราคาต ่าสุด ปน 0032.3/11064 26 ต.ค. 63


