
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป

1 จ้างเหมาท าฟันปลอม 25,155.70       25,155.70       เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 25,155.70     บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 25,155.70         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1211 ลว. 9 เม.ย. 64

2 วัสดุทันตกรรม 12,759.75       12,759.75       เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัด 12,759.75     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัด 12,759.75         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1212 ลว. 9 เม.ย. 64

3 วัสดุทันตกรรม 9,795.00         9,795.00        เฉาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร ๑๙๖๗ จ ากัด 9,795.00       บริษัท ชูมิตร ๑๙๖๗ จ ากัด 9,795.00           ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1213 ลว. 9 เม.ย. 64

4 วัสดุทันตกรรม 1,400.00         1,400.00        เฉาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ ากัด 1,400.00       บริษัท ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ ากัด 1,400.00           ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1214 ลว. 9 เม.ย. 64

5 วัสดุทันตกรรม 4,596.00         4,596.00        เฉาะเจาะจง บริษัท  วี  อาร์  พี   เด้นท์ จ ากัด 4,596.00       บริษัท  วี  อาร์  พี   เด้นท์ จ ากัด 4,596.00           ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1215 ลว. 9 เม.ย. 64

6 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตการ 46,280.00       46,280.00       เฉาะเจาะจง บริษัท  มิราเคิล  เฮลท์  กรุ๊ป  2019  จ ากัด 46,280.00     บริษัท  มิราเคิล  เฮลท์  กรุ๊ป  2019  จ ากัด 46,280.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1225 ลว. 16 เม.ย. 64

7 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,000.00       64,000.00       เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดิเทค 64,000.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดิเทค 64,000.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1226 ลว. 16 เม.ย. 64

8 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 86,000.00       86,000.00       เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 86,000.00     เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 86,000.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1227 ลว. 16 เม.ย. 64

9 จ้างเหมาท าฟันปลอม 29,617.60       29,617.60       เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 29,617.60     บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 29,617.60         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1314 ลว. 20 เม.ย. 64

10 วัสดุทันตกรรม 9,690.00         9,690.00        เฉาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด 9,690.00       บริษัท ทันตสยาม จ ากัด 9,690.00           ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1315 ลว. 20 เม.ย. 64

11 วัสดุทันตกรรม 4,100.00         4,100.00        เฉาะเจาะจง บริษัท  เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 4,100.00       บริษัท  เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 4,100.00           ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1316 ลว. 20 เม.ย. 64

12 วัสดุทันตกรรม 1,500.00         1,500.00        เฉาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั น (ประเทศไทย) จ ากัด 1,500.00       บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั น (ประเทศไทย) จ ากัด 1,500.00           ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1317 ลว. 20 เม.ย. 64

13 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,000.00       64,000.00       เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดิเทค 64,000.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดิเทค 64,000.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1320 ลว. 21 เม.ย. 64

14 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,600.00       29,600.00       เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดิเทค 29,600.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดิเทค 29,600.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1321 ลว. 21 เม.ย. 64

15 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,200.00       33,200.00       เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  33,200.00     ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  33,200.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1346 ลว. 23 เม.ย. 64

16 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,340.00         6,340.00        เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดิเทค 6,340.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดิเทค 6,340.00           ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1347 ลว. 23 เม.ย. 64

17 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,500.00 9,500.00 เฉาะเจาะจง ร้านเอแอนด์เอ็ม คอมพิวเตอร์ 9,500.00       ร้านเอแอนด์เอ็ม คอมพิวเตอร์ 9,500.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1100 ลว. 2 ก.พ. 64

18 ค่าจ้างเหมาบริการ 45,000.00 45,000.00 เฉาะเจาะจง ร้านเอแอนด์เอ็ม คอมพิวเตอร์ 45,000.00 บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ ากัด 45,000.00 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1199 ลว. 2 ก.พ. 64

19 ค่าจ้างเหมาบริการ,วัสดุส านักงาน 50,000.00       50,000.00       เฉาะเจาะจง ร้านเอแอนด์เอ็ม คอมพิวเตอร์ 50,000.00     ร้านเอแอนด์เอ็ม คอมพิวเตอร์ 50,000.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1200 ลว. 2 ก.พ. 64

20 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 5,500.00         5,500.00        เฉาะเจาะจง ร้านเอแอนด์เอ็ม คอมพิวเตอร์ 5,500.00       ร้านเอแอนด์เอ็ม คอมพิวเตอร์ 5,500.00           ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1101 ลว. 2 ก.พ. 64

21 ยา        2,700.000        2,700.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด      2,700.000 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด          2,700.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1230 19/04/2564

22 ยา        3,400.000        3,400.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด      3,400.000 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด          3,400.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1231 19/04/2564

23 ยา        4,820.000        4,820.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด      4,820.000 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด          4,820.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1232 19/04/2564

24 ยา           973.700          973.700 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด         973.700 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด            973.700 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1233 19/04/2564

25 วัสดุการแพทย์        9,375.000        9,375.000 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล      9,375.000 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล          9,375.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1234 19/04/2564

รำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564

โรงพยำบำลกะพ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี

วันท่ี  30 เดือน  เมษำยน พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



26 ยา        3,348.000        3,348.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      3,348.000 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด          3,348.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1235 19/04/2564

27 ยา        7,466.460        7,466.460 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด      7,466.460 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          7,466.460 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1236 19/04/2564

28 วัสดุการแพทย์        8,300.000        8,300.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด      8,300.000 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด          8,300.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1237 19/04/2564

29 ยา        2,311.200        2,311.200 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด      2,311.200 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด          2,311.200 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1238 19/04/2564

30 ยา 2,920.000       2,920.000       เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากัด 2,920.000     บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากัด 2,920.000         ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1239 19/04/2564

31 ยา        2,356.000        2,356.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด      2,356.000 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด          2,356.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1240 19/04/2564
32 วัสดุการแพทย์        2,100.000        2,100.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด      2,100.000 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด          2,100.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1241 19/04/2564
33 วัสดุการแพทย์ 17,500.000      17,500.000     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 17,500.000    บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 17,500.000       ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1242 19/04/2564

36 ยา       38,705.200      38,705.200 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด     38,705.200 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด        38,705.200 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1245 19/04/2564

37 ยา 5,400.000       5,400.000       เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 5,400.000     บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 5,400.000         ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1246 19/04/2564

38 ยา       13,200.000      13,200.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด     13,200.000 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด        13,200.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1247 19/04/2564

39 ยา       40,490.000      40,490.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด     40,490.000 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด        40,490.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1248 19/04/2564

40 ยา 6,865.000       6,865.000       เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ ากัด 6,865.000     บริษัท มาซา แลบ จ ากัด 6,865.000         ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1249 19/04/2564

41 ยา       11,350.000      11,350.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด     11,350.000 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด        11,350.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1250 19/04/2564

42 ยา           802.500          802.500 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด         802.500 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด            802.500 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1251 19/04/2564

43 ยา       12,500.000      12,500.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด     12,500.000 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด        12,500.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1252 19/04/2564

44 ยา        5,400.000        5,400.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด      5,400.000 บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด          5,400.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1253 19/04/2564

45 ยา       27,820.000      27,820.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด     27,820.000 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด        27,820.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1254 19/04/2564

46 ยา 6,560.000       6,560.000       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 6,560.000     บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 6,560.000         ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1255 19/04/2564

47 ยา 7,490.000       7,490.000       เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 7,490.000     บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 7,490.000         ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1256 19/04/2564

48 ยา       11,418.000      11,418.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     11,418.000 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด        11,418.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1257 19/04/2564

49 ยา        6,900.000        6,900.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด      6,900.000 บริษัท เอเซี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด          6,900.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1258 19/04/2564

50 ยา       11,283.150      11,283.150 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด     11,283.150 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด        11,283.150 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1259 19/04/2564

51 ยา        9,762.000        9,762.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด      9,762.000 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด          9,762.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1260 19/04/2564

52 ยา 8,388.800       8,388.800       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 8,388.800     บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 8,388.800         ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1261 19/04/2564

53 ยา        3,178.000        3,178.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด      3,178.000 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด          3,178.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1262 19/04/2564

54 วัสดุการแพทย์ 10,601.000      10,601.000     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 10,601.000    บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 10,601.000       ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1263 19/04/2564

55 ยา        4,394.000        4,394.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      4,394.000 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด          4,394.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1264 19/04/2564

56 ยา 19,558.000      19,558.000     เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 19,558.000    บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 19,558.000       ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1265 19/04/2564

57 ยา        3,875.000        3,875.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      3,875.000 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด          3,875.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1266 19/04/2564
58 วัสดุการแพทย์และวัสดุเภสัชกรรม       26,873.000      26,873.000 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล     26,873.000 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล        26,873.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1267 19/04/2564

59 ยา       10,783.000      10,783.000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี     10,783.000 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี        10,783.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1268 19/04/2564

60 ยา        1,284.000        1,284.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด      1,284.000 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด          1,284.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1269 19/04/2564



61 ยา        6,930.000        6,930.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด      6,930.000 บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด          6,930.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1272 19/04/2564

62 วัสดุการแพทย์        5,700.000        5,700.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด      5,700.000 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด          5,700.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1273 19/04/2564

63 ยา        3,280.000        3,280.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด      3,280.000 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ ากัด          3,280.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1274 19/04/2564

64 ยา       14,162.200      14,162.200 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด     14,162.200 บริษัท ยูเมด้า จ ากัด        14,162.200 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1275 19/04/2564

65 วัสดุการแพทย์        3,750.000        3,750.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ ากัด      3,750.000 บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ ากัด          3,750.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1276 19/04/2564

66 ยา 3,230.000       3,230.000       เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี 3,230.000     ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี 3,230.000         ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1278 19/04/2564

67 ยา       13,884.320      13,884.320 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     13,884.320 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด        13,884.320 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1279 19/04/2564

68 วัสดุการแพทย์ 17,120.000      17,120.000     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 17,120.000    บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 17,120.000       ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1280 19/04/2564

69 วัสดุการแพทย์        2,568.000        2,568.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      2,568.000 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          2,568.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1281 19/04/2564

70 วัสดุการแพทย์        6,848.000        6,848.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      6,848.000 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          6,848.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1282 19/04/2564

71 ยา 755.420          755.420         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 755.420        บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 755.420           ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1283 19/04/2564

72 ยา        4,220.080        4,220.080 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      4,220.080 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          4,220.080 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1284 19/04/2564

73 ยา        3,033.450        3,033.450 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      3,033.450 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          3,033.450 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1285 19/04/2564

74 วัสดุการแพทย์        6,955.000        6,955.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      6,955.000 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          6,955.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1286 19/04/2564

75 ยา        2,696.400        2,696.400 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด      2,696.400 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด          2,696.400 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1287 19/04/2564

76 วัสดุการแพทย์        4,943.400        4,943.400 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด      4,943.400 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          4,943.400 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1288 19/04/2564

77 ยา        6,550.000        6,550.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด      6,550.000 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด          6,550.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1289 19/04/2564

78 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 65,500.00       65,500.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ เอ็ม คอมพิวเตอร์ 65,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ เอ็ม คอมพิวเตอร์ 65,500.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2034 1 เม.ย. 64

79  วัสดุส านักงาน 15,000.00       15,000.00       เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง (ส านักงานใหญ่) 15,000.00     โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง (ส านักงานใหญ่) 15,000.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1109 1 เม.ย. 64

80  ค่าวัสดุการแพทย์ทั วไป 48,000.00       48,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 48,000.00     บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 48,000.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1118 2 เม.ย. 64

81  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 16,900.00       16,900.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัตตานีธีระยางยนต์ 16,900.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัตตานีธีระยางยนต์ 16,900.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1119 2 เม.ย. 64

82  ค่าจ้างเหมาบริการอื น 44,365.00       44,365.00       เฉพาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 44,365.00     คารีนา คอมพิวเตอร์ 44,365.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1152 5 เม.ย. 64

83  วัสดุส านักงาน 1,230.00         1,230.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอิฟราพาณิชย์ 1,230.00       ร้านอิฟราพาณิชย์ 1,230.00           ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2219 8 เม.ย. 64

84  วัสดุส านักงาน 500.00            500.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล็อค ปร๊ิน 500.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล็อค ปร๊ิน 500.00             ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2218 8 เม.ย. 64

85  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 1,740.00         1,740.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัตตานีธีระยางยนต์ 1,740.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัตตานีธีระยางยนต์ 1,740.00           ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1306 19 เม.ย. 64

86  วัสดุส านักงาน 1,100.00         1,100.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล็อค ปร๊ิน 1,100.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล็อค ปร๊ิน 1,100.00           ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1307 19 เม.ย. 64

87  ค่าวัสดุการแพทย์ทั วไป 31,380.00       31,380.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จ ากัด 31,380.00     บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จ ากัด 31,380.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1361 26 เม.ย. 64

88  ครุภัณฑ์ส านักงาน 55,600.00       55,600.00       เฉพาะเจาะจง มงคลแอร์เซอร์วิส 55,600.00     มงคลแอร์เซอร์วิส 55,600.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1368 26 เม.ย. 64

89  วัสดุส านักงาน 7,500.00         7,500.00        เฉพาะเจาะจง มงคลแอร์เซอร์วิส 7,500.00       มงคลแอร์เซอร์วิส 7,500.00           ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1369 26 เม.ย. 64

90 ค่าจ้างเหมาบริการอื น 2,490.00         2,490.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.กองศรี งามหนองอ้อ 2,490.00       น.ส.กองศรี งามหนองอ้อ 2,490.00           ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1425 30 เม.ย. 64








