




ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุ

1 วสัดุส านักงาน 4,988.00              4,988.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอิฟราพาณิชย์ 4,988.00 ร้านอิฟราพาณิชย์ 4,988.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/731 3 พ.ย. 63

2 วสัดุงานบ้าน-งานครัว 18,624.00            18,624.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อาร์เอ็ม ซัพพลาย หาดใหญ่ 18,624.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อาร์เอ็ม ซัพพลาย หาดใหญ่ 18,624.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/761 4 พ.ย. 63

3 วสัดุงานบ้าน-งานครัว 35,420.00            35,420.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บ.ีบ.ีเค แอดวานซ์ มัลติเทรด 35,420.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั บี.บ.ีเค แอดวานซ์ มัลติเทรด 35,420.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/791 5 พ.ย. 63

4 ซ่อมแซมครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ฯ 14,580.00            14,580.00   เฉพาะเจาะจง ที.พี เซอร์วสิ 14,580.00 ที.พี เซอร์วสิ 14,580.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/701 2 พ.ย. 63

5 ซ่อมแซมครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ฯ 35,310.00            35,310.00   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เมดิคอล แอนด์ อเิล็คทริคอล เซอร์วิส 35,310.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมดิคอล แอนด์ อิเล็คทริคอล เซอร์วิส 35,310.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/792 5 พ.ย. 63

6 วสัดุงานบ้าน-งานครัว 2,160.00              2,160.00    เฉพาะเจาะจง นางไซนะ หะมะบากา 2,160.00 นางไซนะ หะมะบากา 2,160.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/961 12 พ.ย. 63

7 วสัดุส านักงาน 2,500.00              2,500.00    เฉพาะเจาะจง สุวลัยปัตตานี 2,500.00 สุวลัยปัตตานี 2,500.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1145 17 พ.ย. 63

8 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 21,507.00            21,507.00   เฉพาะเจาะจง วรีะแอร์ (ส านักงานใหญ)่ 21,507.00 วรีะแอร์ (ส านักงานใหญ)่ 21,507.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/793 5 พ.ย. 63

9 วสัดุส านกังาน,ครุภณัฑ์ส านกังาน ต  ากวา่เกณฑ์ 9,690.00              9,690.00    เฉพาะเจาะจง โกแก้วโทรศัพท์ 9,690.00 โกแก้วโทรศัพท์ 9,690.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1144 17 พ.ย. 63

10 วสัดุส านักงาน,วสัดุงานบ้าน-งานครัว 33,824.00            33,824.00   เฉพาะเจาะจง ก.เครื องเขียน 33,824.00 ก.เครื องเขียน 33,824.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/762 4 พ.ย. 63

11 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 25,910.00            25,910.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปัตตานีธรีะยางยนต์ 25,910.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปัตตานีธรีะยางยนต์ 25,910.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1393 26 พ.ย. 63

12 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 72,000.00            72,000.00   เฉาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด  72,000.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 72,000.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/941 11 พ.ย. 63

13 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 10,000.00            10,000.00   เฉาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 10,000.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 10,000.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/942 11 พ.ย. 63

14 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 72,000.00            72,000.00   เฉาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 72,000.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 72,000.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/943 11 พ.ย. 63

15 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 9,750.00              9,750.00    เฉาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 9,750.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 9,750.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/944 11 พ.ย. 63

16 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 96,880.00            96,880.00   เฉาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พ.ีเอส. เมดิเทค 96,880.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พ.ีเอส. เมดิเทค 96,880.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/945 11 พ.ย. 63

17 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 87,475.00            87,475.00   เฉาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พ.ีเอส. เมดิเทค 87,475.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พ.ีเอส. เมดิเทค 87,475.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/946 11 พ.ย. 63

18 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 28,108.00            28,108.00   เฉาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พ.ีเอส. เมดิเทค 28,108.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พ.ีเอส. เมดิเทค 28,108.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/947 11 พ.ย. 63

19 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 29,000.00            29,000.00   เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  29,000.00 ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  29,000.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/948 11 พ.ย. 63

20 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 11,500.00            11,500.00   เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  11,500.00 ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  11,500.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/949 11 พ.ย. 63

21 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 64,000.00            64,000.00   เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย 64,000.00 เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย 64,000.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/950 11 พ.ย. 63

22 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 89,000.00            89,000.00   เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย 89,000.00 เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย 89,000.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/951 11 พ.ย. 63

23 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 97,400.00            97,400.00   เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย 97,400.00 เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย 97,400.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/952 11 พ.ย. 63

และราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลกะพ้อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

วันที ่30 พฤศจิกายน 2563

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุและราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

24 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 95,920.00            95,920.00   เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย 95,920.00 เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย 95,920.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/953 11 พ.ย. 63

25 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 99,020.00            99,020.00   เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย 99,020.00 เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย 99,020.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/954 11 พ.ย. 63

26 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00            60,000.00   เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย 60,000.00 เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย 60,000.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/955 11 พ.ย. 63

27 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 29,000.00            29,000.00   เฉาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชั นแนล เมดิคอล ซายน์ จ ากัด 29,000.00 บริษัท โปรเฟสชั นแนล เมดิคอล ซายน์ จ ากัด 29,000.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/956 11 พ.ย. 63

28 จา้งตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 54,363.00            54,363.00   เฉาะเจาะจง บริษัท  มิราเคิล  เฮลท์  กรุ๊ป  2019  จ ากัด  54,363.00 บริษัท  มิราเคิล  เฮลท์  กรุ๊ป  2019  จ ากัด  54,363.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/957 11 พ.ย. 63

29 จา้งเหมาท าฟันปลอม 2,405.36              2,405.36    เฉาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี  เด็นตัล แลป  จ ากัด  2,405.36 บริษัท ไชยา-อารี  เด็นตัล แลป  จ ากัด  2,405.36 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1124 16 พ.ย. 63

30 จา้งเหมาท าฟันปลอม 3,167.20              3,167.20    เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 3,167.20 บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 3,167.20 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1125 16 พ.ย. 63

31 วสัดุทันตกรรม 12,904.20            12,904.20   เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 12,904.20 บริษัท ดีเคเอสเอช    (ประเทศไทย) จ ากัด 12,904.20 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1126 16 พ.ย. 63

32 วสัดุทันตกรรม 75,530.00            75,530.00   เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท  จ ากัด 75,530.00 บริษัท เด็นท์-เมท  จ ากัด 75,530.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1127 16 พ.ย. 63

33 วสัดุทันตกรรม 8,757.00              8,757.00    เฉาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 8,757.00 บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 8,757.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1128 16 พ.ย. 63

34 วสัดุทันตกรรม 1,926.00              1,926.00    เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,926.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,926.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1129 16 พ.ย. 63

35 วสัดุทันตกรรม 3,100.00              3,100.00    เฉาะเจาะจง บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย จ ากัด 3,100.00 บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย จ ากัด 3,100.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1130 16 พ.ย. 63

36 ยา               7,200.00     7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากัด 7,200.00 บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากัด 7,200.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1047 16 พ.ย. 63

37 ยา             11,330.67    11,330.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 11,330.67 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 11,330.67 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1007 16 พ.ย. 63

38 ยา                 898.80        898.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 898.80 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 898.80 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1045 16 พ.ย. 63

39 ยา             10,400.00    10,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 10,400.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 10,400.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1005 16 พ.ย. 63

40 ยา               1,100.00     1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 1,100.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 1,100.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1037 16 พ.ย. 63

41 ยา               3,371.57     3,371.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 3,371.57 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 3,371.57 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1018 16 พ.ย. 63

42 ยา             20,989.00    20,989.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 20,989.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 20,989.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1036 16 พ.ย. 63

43 วสัดุการแพทย์               7,280.00     7,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 7,280.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 7,280.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1042 16 พ.ย. 63

44 วสัดุการแพทย์               4,815.00     4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 4,815.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 4,815.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/995 16 พ.ย. 63

45 วสัดุการแพทย์               5,992.00     5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 5,992.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 5,992.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/996 16 พ.ย. 63

46 ยา               3,188.60     3,188.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 3,188.60 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 3,188.60 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/998 16 พ.ย. 63

47 วสัดุการแพทย์               1,658.50     1,658.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 1,658.50 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 1,658.50 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1020 16 พ.ย. 63

48 วสัดุการแพทย์               7,704.00     7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 7,704.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 7,704.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1021 16 พ.ย. 63

49 ยา             12,069.60    12,069.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 12,069.60 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 12,069.60 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1022 16 พ.ย. 63

50 วสัดุการแพทย์               7,982.20     7,982.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 7,982.20 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 7,982.20 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1023 16 พ.ย. 63



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุและราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

51 วสัดุการแพทย์               6,955.00     6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 6,955.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 6,955.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1024 16 พ.ย. 63

52 ยา               3,044.69     3,044.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 3,044.69 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 3,044.69 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1026 16 พ.ย. 63

53 ยา               2,996.00     2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 2,996.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 2,996.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1038 16 พ.ย. 63

54 ยา               4,513.26     4,513.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 4,513.26 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 4,513.26 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1025 16 พ.ย. 63

55 ยา             31,479.40    31,479.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 31,479.40 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 31,479.40 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1027 16 พ.ย. 63

56 ยา             16,103.20    16,103.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 16,103.20 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 16,103.20 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1028 16 พ.ย. 63

57 ยา               5,115.00     5,115.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 5,115.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 5,115.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1011 16 พ.ย. 63

58 ยา             11,576.00    11,576.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 11,576.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 11,576.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1012 16 พ.ย. 63

59 ยา               4,175.00     4,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 4,175.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 4,175.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1013 16 พ.ย. 63

60 วสัดุการแพทย์             20,554.00    20,554.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 20,554.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 20,554.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1010 16 พ.ย. 63

61 ยา               9,341.10     9,341.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 9,341.10 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 9,341.10 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1004 16 พ.ย. 63

62 ยา                 278.20        278.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 278.20 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 278.20 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1046 16 พ.ย. 63

63 ยา               5,775.00     5,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 5,775.00 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด 5,775.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1032 16 พ.ย. 63

64 ยา             13,100.00    13,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 13,100.00 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 13,100.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1014 16 พ.ย. 63

65 ยา             10,000.00    10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 10,000.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 10,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1006 16 พ.ย. 63

66 ยา               5,090.00     5,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 5,090.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 5,090.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1030 16 พ.ย. 63

67 ยา               3,640.00     3,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 3,640.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด 3,640.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1031 16 พ.ย. 63

68 วสัดุการแพทยแ์ละวสัดุเภสัชกรรม             22,395.00    22,395.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 22,395.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 22,395.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1034 16 พ.ย. 63

69 วสัดุการแพทย์               4,000.00     4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด 4,000.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด 4,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1039 16 พ.ย. 63

70 ยา             12,380.00    12,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากัด 12,380.00 บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากัด 12,380.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1044 16 พ.ย. 63

71 ยา             19,674.80    19,674.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยเูมด้า จ ากัด 19,674.80 บริษัท ยเูมด้า จ ากัด 19,674.80 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1040 16 พ.ย. 63

72 ยา             18,200.00    18,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์  จ ากดั (มหาชน) 18,200.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากดั (มหาชน) 18,200.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1000 16 พ.ย. 63

73 ยา               3,702.00     3,702.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วทิยาศรม จ ากัด 3,702.00 บริษัท วทิยาศรม จ ากัด 3,702.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1041 16 พ.ย. 63

74 ยา               5,280.00     5,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด 5,280.00 บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด 5,280.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1017 16 พ.ย. 63

75 ยา               3,229.26     3,229.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 3,229.26 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 3,229.26 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1003 16 พ.ย. 63

76 ยา               6,250.00     6,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด 6,250.00 บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด 6,250.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1019 16 พ.ย. 63

77 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.0032.3/1016 16 พ.ย. 63



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุและราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

78 ยา               4,777.00     4,777.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 4,777.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 4,777.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1009 16 พ.ย. 63

79 ยา               2,200.00     2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,200.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,200.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1035 16 พ.ย. 63

80 วสัดุการแพทย์               9,000.00     9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากัด 9,000.00 บริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากัด 9,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1002 16 พ.ย. 63

81 ยา               6,795.00     6,795.00 เฉพาะเจาะจง รพร.สายบุรี 6,795.00 รพร.สายบุรี 6,795.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1001 16 พ.ย. 63

82 ยา                 715.00        715.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียน 715.00 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีน 715.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/999 16 พ.ย. 63

83 ยา               2,555.00     2,555.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี 2,555.00 ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี 2,555.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1033 16 พ.ย. 63

84 ยา               2,450.00     2,450.00 เฉพาะเจาะจง ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 2,450.00 ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย 2,450.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1008 16 พ.ย. 63

85 ยาและวสัดุการแพทย์             14,239.00    14,239.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล 14,239.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล 14,239.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1029 16 พ.ย. 63

86 ยา               1,015.00     1,015.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 1,015.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 1,015.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/997 16 พ.ย. 63

87 ยา             12,496.50    12,496.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 12,496.50 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 12,496.50 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1015 16 พ.ย. 63

88 วสัดุการแพทย์               5,950.00     5,950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค 5,950.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค 5,950.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1043 16 พ.ย. 63

89 ยา             19,950.00    19,950.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 19,950.00 องค์การเภสัชกรรม 19,950.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/994 12 ต.ค. 63

90 ยา                 428.00        428.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 428.00 องค์การเภสัชกรรม 428.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/994 12 ต.ค. 63

91 ยาและวสัดุการแพทย์ 78,770.85            78,770.85   เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 78,770.85 องค์การเภสัชกรรม 78,770.85 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/994 12 ต.ค. 63


