




ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป

1 วัสดุส านักงาน 1,200.00             1,200.00    เฉพาะเจาะจง เอ็มแอล ดีไซน์ 1,200.00    เอ็มแอล ดีไซน์ 1,200.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2267 2 เม.ย. 63

2 ค่าจ้างเหมาบริการ 54,000.00           54,000.00   เฉพาะเจาะจง นายด ารงฤทธิ์  ถีราวุฒิ 54,000.00   นายด ารงฤทธิ์  ถีราวุฒิ 54,000.00   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2271 2 เม.ย. 63

3 วัสดุการแพทย์ 4,600.00             4,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากัด 4,600.00    บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 4,600.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2268 2 เม.ย. 63

4 วัสดุก่อสร้าง 6,278.00             6,278.00    เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 6,278.00    เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 6,278.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2269 2 เม.ย. 63

5 วัสดุงานบ้าน-งานครัว 25,460.00           25,460.00   เฉพาะเจาะจง พิพิธ  (ส านักงานใหญ่) 25,460.00   พิพิธ  (ส านักงานใหญ่) 25,460.00   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2270 2 เม.ย. 63

6 วัสดุยานพาหนะ,ซ่อมบ ารุ' 13850 13850 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ปัตตานีธรีะยางยนต์ 13850 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปตัตานีธีระยางยนต์ 13850 ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2221 1 เม.ย. 63

7 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,000.00             3,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 3,000.00    บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 3,000.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2377 7 เม.ย. 63

8 ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 14,260.00           14,260.00   เฉพาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 14,260.00   คารีนา คอมพิวเตอร์ 14,260.00   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2378 7 เม.ย. 63

9 วัสดุก่อสร้าง 4,700.00             4,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท น ารุ่ง เคหะภณัฑ์ จ ากัด (ส านกังานใหญ่) 4,700.00    บริษัท น ารุ่ง เคหะภัณฑ์ จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 4,700.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2893 15 เม.ย. 63

10 ซ่อมบ ารุง 27,873.50           27,873.50   เฉพาะเจาะจง วีระแอร์ (ส านักงานใหญ่) 27,873.50   วีระแอร์ (ส านักงานใหญ่) 27,873.50   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2619 10 เม.ย. 63

11 วัสดุยานพาหนะ 428.00               428.00       เฉพาะเจาะจง วีระแอร์ (ส านักงานใหญ่) 428.00       วีระแอร์ (ส านักงานใหญ่) 428.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2620 10 เม.ย. 63

12 วัสดุงานบ้าน-งานครัว 3,420.00             3,420.00    เฉพาะเจาะจง พิพิธ  (ส านักงานใหญ่) 3,420.00    พิพิธ  (ส านักงานใหญ่) 3,420.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/3280 22 เม.ย. 63

13 วัสดุส านักงาน 7,100.00             7,100.00    เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง (ส านักงานใหญ)่ 7,100.00    โรงพมิพป์ัตตานีการช่าง (ส านักงานใหญ)่ 7,100.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/3283 22 เม.ย. 63

14 วัสดุงานบ้าน-งานครัว 4,200.00             4,200.00    เฉพาะเจาะจง ก.เครื องเขียน (ส านักงาน) 4,200.00    ก.เครื องเขียน (ส านักงาน) 4,200.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/3284 22 เม.ย. 63

15 วัสดุก่อสร้าง 2,015.00             2,015.00    เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 2,015.00    เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 2,015.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/3285 22 เม.ย. 63

16 วัสดุส านักงาน 225.00               225.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอิฟราพาณิชย์ 225.00       ร้านอิฟราพาณิชย์ 225.00       ราคาต  าสุด ปน 0032.3/3282 22 เม.ย. 63

17 วัสดุส านักงาน 30,876.00           30,876.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ 30,876.00   บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ 30,876.00   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/3281 22 เม.ย. 63

18 ยา              3,636.00     3,636.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด     3,636.00 บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด     3,636.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3490 17 เม.ย. 63

19 ยา                652.70        652.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด        652.70 บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด        652.70 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3491 17 เม.ย. 63

และราคาที่เสนอ ราที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

โรงพยาบาลกะพ้อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

วันที่  30 เมษายน 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาที่เสนอ ราที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

20 วัสดุการแพทย์              3,640.00     3,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด     3,640.00 บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด     3,640.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3510 17 เม.ย. 63

21 ยา              4,900.00     4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด     4,900.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด     4,900.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3549 17 เม.ย. 63

22 ยา              3,617.00     3,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด     3,617.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด     3,617.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3496 17 เม.ย. 63

23 ยา              1,650.00     1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด     1,650.00 บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด     1,650.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3522 17 เม.ย. 63

24 ยา            11,716.50    11,716.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด    11,716.50 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด    11,716.50 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3483 17 เม.ย. 63

25 วัสดุการแพทย์              2,653.60     2,653.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     2,653.60 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     2,653.60 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3487 17 เม.ย. 63

26 ยา              3,595.20     3,595.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     3,595.20 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     3,595.20 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3488 17 เม.ย. 63

27 ยา              7,318.80     7,318.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     7,318.80 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     7,318.80 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3500 17 เม.ย. 63

28 ยา            39,055.00    39,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด    39,055.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด    39,055.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3520 17 เม.ย. 63

29 ยา            12,081.37    12,081.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด    12,081.37 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด    12,081.37 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3529 17 เม.ย. 63

30 ยา                650.00        650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด        650.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด        650.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3494 17 เม.ย. 63

31 ยา              3,000.00     3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     3,000.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     3,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3497 17 เม.ย. 63

32 ยา              1,500.00     1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     1,500.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     1,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3505 17 เม.ย. 63

33 ยา              7,200.00     7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     7,200.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     7,200.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3506 17 เม.ย. 63

34 ยา              2,720.00     2,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     2,720.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     2,720.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3507 17 เม.ย. 63

35 ยา              6,000.00     6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     6,000.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     6,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3514 17 เม.ย. 63

36 ยา              6,800.00     6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     6,800.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     6,800.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3519 17 เม.ย. 63

37 วัสดุการแพทย์              4,200.00     4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด     4,200.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด     4,200.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3481 17 เม.ย. 63

38 วัสดุการแพทย์              4,200.00     4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด     4,200.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด     4,200.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3536 17 เม.ย. 63

39 วัสดุการแพทย์              6,420.00     6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     6,420.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     6,420.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3511 17 เม.ย. 63

40 ยา              3,648.70     3,648.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     3,648.70 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     3,648.70 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3527 17 เม.ย. 63

41 วัสดุการแพทย์              1,712.00     1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     1,712.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     1,712.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3531 17 เม.ย. 63

42 ยา              1,206.96     1,206.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     1,206.96 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     1,206.96 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3532 17 เม.ย. 63

43 วัสดุการแพทย์              3,852.00     3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     3,852.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     3,852.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3533 17 เม.ย. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาที่เสนอ ราที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

44 วัสดุการแพทย์              1,926.00     1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     1,926.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     1,926.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3534 17 เม.ย. 63

45 วัสดุการแพทย์            12,519.00    12,519.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด    12,519.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั    12,519.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2559 2 เม.ย. 06

46 วัสดุการแพทย์              3,531.00     3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     3,531.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     3,531.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3451 17 เม.ย. 63

47 วัสดุการแพทย์              1,048.60     1,048.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     1,048.60 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั     1,048.60 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3452 17 เม.ย. 63

48 ยา            12,733.00    12,733.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด    12,733.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั    12,733.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3498 17 เม.ย. 63

49 ยา            21,635.40    21,635.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด    21,635.40 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั    21,635.40 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3525 17 เม.ย. 63

50 ยา              1,500.00     1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด     1,500.00 บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั     1,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3499 17 เม.ย. 63

51 ยา            10,107.40    10,107.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด    10,107.40 บริษัท ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั    10,107.40 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3523 17 เม.ย. 63

52 ยา              6,450.00     6,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด     6,450.00 บริษัท ท.ีแมนฟาร์มา จ ากัด     6,450.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3524 17 เม.ย. 63

53 ยา              9,855.00     9,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด     9,855.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั     9,855.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3538 17 เม.ย. 63

54 ยา              2,140.00     2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด     2,140.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากดั     2,140.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3539 17 เม.ย. 63

55 ยา              3,210.00     3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด     3,210.00 บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด     3,210.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3526 17 เม.ย. 63

56 ยา              1,070.00     1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด     1,070.00 บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด     1,070.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3542 17 เม.ย. 63

57 ยา              8,670.00     8,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     8,670.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     8,670.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3502 17 เม.ย. 63

58 ยา              3,750.00     3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     3,750.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั     3,750.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3518 17 เม.ย. 63

59 ยา              7,270.00     7,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด     7,270.00 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด     7,270.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3550 17 เม.ย. 63

60 ยา            25,000.00    25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด    25,000.00 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด    25,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3521 17 เม.ย. 63

61 ยา              5,000.00     5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด     5,000.00 บริษัท แปซิฟคิ เฮลธแ์คร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด     5,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3528 17 เม.ย. 63

62 ยา              2,340.00     2,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด     2,340.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั     2,340.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3485 17 เม.ย. 63

63 ยา              3,204.00     3,204.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด     3,204.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั     3,204.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3547 17 เม.ย. 63

64 วัสดุการแพทย์              3,000.00     3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด     3,000.00 บริษทั พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั     3,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3482 17 เม.ย. 63

65 วัสดุการแพทย์              6,396.00     6,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด     6,396.00 บริษทั พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั     6,396.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3503 17 เม.ย. 63

66 วัสดุการแพทย์            10,120.00    10,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด    10,120.00 บริษทั พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั    10,120.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3544 17 เม.ย. 63

67 วัสดุการแพทย์            12,340.00    12,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด    12,340.00 บริษทั พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากดั    12,340.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3545 17 เม.ย. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาที่เสนอ ราที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

68 ยา              1,999.92     1,999.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จ ากัด     1,999.92 บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จ ากัด     1,999.92 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3486 17 เม.ย. 63

69 วัสดุการแพทย์            24,250.00    24,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด    24,250.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด    24,250.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2704 9 เม.ย. 06

70 วัสดุการแพทย์            38,400.00    38,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด    38,400.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด    38,400.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/956 5 มี.ค. 06

71 วัสดุการแพทย์            27,820.00    27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด    27,820.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด    27,820.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3509 17 เม.ย. 63

72 ยา              1,500.00     1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด     1,500.00 บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั     1,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3501 17 เม.ย. 63

73 วัสดุการแพทย์              9,000.00     9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด     9,000.00 บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด     9,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2676 9 เม.ย. 06

74 วัสดุการแพทย์              9,000.00     9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด     9,000.00 บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด     9,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2677 9 เม.ย. 06

75 ยา              4,354.00     4,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด     4,354.00 บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด     4,354.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3515 17 เม.ย. 63

76 ยา              5,928.50     5,928.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด     5,928.50 บริษัท ยูเมด้า จ ากัด     5,928.50 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3495 17 เม.ย. 63

77 ยา            18,800.00    18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด    18,800.00 บริษัท ยูเมด้า จ ากัด    18,800.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3516 17 เม.ย. 63

78 ยา              1,200.00     1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากดั     1,200.00 บริษทั เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากัด     1,200.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3484 17 เม.ย. 63

79 ยา              1,800.00     1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากดั     1,800.00 บริษทั เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากัด     1,800.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3537 17 เม.ย. 63

80 ยา              8,315.00     8,315.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากดั (มหาชน)     8,315.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)     8,315.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3508 17 เม.ย. 63

81 ยา              3,950.00     3,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด     3,950.00 บริษัท วิทยาศรม จ ากัด     3,950.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3493 17 เม.ย. 63

82 วัสดุการแพทย์            22,000.00    22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด    22,000.00 บริษัท วิทยาศรม จ ากัด    22,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2574 2 เม.ย. 06

83 ยา              3,103.00     3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด     3,103.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด     3,103.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3530 17 เม.ย. 63

84 ยา                950.00        950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด        950.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด        950.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3548 17 เม.ย. 63

85 ยา              2,300.00     2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด     2,300.00 บริษัท เอเซี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากดั     2,300.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3540 17 เม.ย. 63

86 ยา              2,100.00     2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด     2,100.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด     2,100.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3504 17 เม.ย. 63

87 ยา              3,920.00     3,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด     3,920.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด     3,920.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3517 17 เม.ย. 63

88 ยา              2,436.00     2,436.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด     2,436.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด     2,436.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3492 17 เม.ย. 63

89 ยา            38,787.50    38,787.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด    38,787.50 บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด    38,787.50 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3535 17 เม.ย. 63

90 ยา              2,074.00     2,074.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด     2,074.00 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด     2,074.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3513 17 เม.ย. 63

91 ยา              8,690.00     8,690.00 เฉพาะเจาะจง รพร.สายบุรี     8,690.00 รพร.สายบุรี     8,690.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3512 17 เม.ย. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาที่เสนอ ราที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

92 ยา              1,880.00     1,880.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี     1,880.00 ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอรี     1,880.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3543 17 เม.ย. 63

93 วัสดุเภสัชกรรม              7,950.00     7,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล     7,950.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล     7,950.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2575 2 เม.ย. 06

94 ยา              8,454.00     8,454.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล     8,454.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล     8,454.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3546 9 เม.ย. 06

95 วัสดุเภสัชกรรม              6,000.00     6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล     6,000.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล     6,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2661 17 เม.ย. 63

96 ยา              3,285.50     3,285.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี     3,285.50 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี     3,285.50 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3541 17 เม.ย. 63

97 วัสดุเภสัชกรรม            16,500.00    16,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค    16,500.00 หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค    16,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3489 17 เม.ย. 63

98 วัสดุการแพทย์              7,000.00     7,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ดีแอนด์เอ ดีเวลลอปเม้นท์     7,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ดีแอนด์เอ ดีเวลลอปเม้นท์     7,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2705 9 เม.ย. 06

99 ยา                890.24        890.24 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม        890.24 องค์การเภสัชกรรม        890.24 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1693 19 มี.ค. 06

100 ยา              5,112.46     5,112.46 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม     5,112.46 องค์การเภสัชกรรม     5,112.46 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1693 19 มี.ค. 06

101 ยา            22,008.00    22,008.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม    22,008.00 องค์การเภสัชกรรม    22,008.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2300 2 เม.ย. 06

102 ยา              2,889.00     2,889.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม     2,889.00 องค์การเภสัชกรรม     2,889.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2300 2 เม.ย. 06

103 ยา              2,889.00     2,889.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม     2,889.00 องค์การเภสัชกรรม     2,889.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2300 2 เม.ย. 06

104 ยา              8,400.00     8,400.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม     8,400.00 องค์การเภสัชกรรม     8,400.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2300 2 เม.ย. 06

105 ยา            17,880.00    17,880.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม    17,880.00 องค์การเภสัชกรรม    17,880.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/2300 2 เม.ย. 06

106 จา้งตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 50,933.00           50,933.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป ๒๐๑๙ จ ากัด 50,933.00   บริษัท มิราเคิล เฮลท ์กรุ๊ป ๒๐๑๙ จ ากัด 50,933.00   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2923 ลว. 15 เม.ย. 63

107 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 73,000.00           73,000.00   เฉพาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 73,000.00   เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 73,000.00   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2924 ลว. 15 เม.ย. 63

108 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 72,000.00           72,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 72,000.00   บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 72,000.00   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2925 ลว. 15 เม.ย. 63

109 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 46,409.00           46,409.00   เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 46,409.00   ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 46,409.00   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2926 ลว. 15 เม.ย. 63

110 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 90,700.00           90,700.00   เฉพาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 90,700.00   เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 90,700.00   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2927 ลว. 15 เม.ย. 63

111 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 24,075.00           24,075.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็.ที. แล็บบอราตอรี 24,075.00   หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอม็.ที. แล็บบอราตอรี 24,075.00   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2928 ลว. 15 เม.ย. 63

112 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 72,000.00           72,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 72,000.00   บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 72,000.00   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2929 ลว. 15 เม.ย. 63

113 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 61,000.00           61,000.00   เฉพาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 61,000.00   เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 61,000.00   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2930 ลว. 15 เม.ย. 63

114 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 29,000.00           29,000.00   เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 29,000.00   ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 29,000.00   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2931 ลว. 15 เม.ย. 63

115 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 86,520.00           86,520.00   เฉพาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 86,520.00   เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 86,520.00   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2932 ลว. 15 เม.ย. 63



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาที่เสนอ ราที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

116 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 24,190.00           24,190.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 24,190.00   บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี  จ ากัด 24,190.00   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2933 ลว. 15 เม.ย. 63

117 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 41,820.00           41,820.00   เฉพาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 41,820.00   เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 41,820.00   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2934 ลว. 15 เม.ย. 63

118 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 17,700.00           17,700.00   เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 17,700.00   ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 17,700.00   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2935 ลว. 15 เม.ย. 63

119 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 7,650.00             7,650.00    เฉพาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 7,650.00    เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 7,650.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2936 ลว. 15 เม.ย. 63

120 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์ 14,300.00           14,300.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส.เมดิเทค 14,300.00   หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พี.เอส.เมดิเทค 14,300.00   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/2937 ลว. 15 เม.ย. 63

121 จ้างเหมาท าฟันปลอม 10,834.82           10,834.82   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด 10,834.82   บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากดั 10,834.82   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/3174 ลว. 20 เม.ย. 63

122 จ้างเหมาท าฟันปลอม 17,324.37           17,324.37   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด 17,324.37   บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากดั 17,324.37   ราคาต  าสุด ปน 0032.3/3397 ลว. 24 เม.ย. 63

123 ค่าจา้งเหมาบคุคลเพื อปฏบิติังาน 11,430.00           11,430.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวอาแอเสาะ  สายอ 11,430.00   นางสาวอาแอเสาะ  สายอ 11,430.00   ราคาต  าสุด 888/2562 30 ก.ย. 62

124 ค่าจา้งเหมาบคุคลเพื อปฏบิติังาน 11,430.00           11,430.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวนูรีฮัน  หะแว 11,430.00   นางสาวนูรีฮัน  หะแว 11,430.00   ราคาต  าสุด 889/2562 30 ก.ย. 62

125 ค่าจา้งเหมาบคุคลเพื อปฏบิติังาน 11,130.00           11,130.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวซัลมีลา  หลงปิ 11,130.00   นางสาวซัลมีลา  หลงปิ 11,130.00   ราคาต  าสุด 890/2562 30 ก.ย. 62

126 ค่าจา้งเหมาบคุคลเพื อปฏบิติังาน 6,555.00             6,555.00    เฉพาะเจาะจง นายมะฮาซัน  ดงตายา 6,555.00    นายมะฮาซัน  ดงตายา 6,555.00    ราคาต  าสุด 893/2562 30 ก.ย. 62

127 ค่าจา้งเหมาบคุคลเพื อปฏบิติังาน 6,555.00             6,555.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวส้อฟีย๊ะ  การีมการ 6,555.00    นางสาวส้อฟีย๊ะ  การีมการ 6,555.00    ราคาต  าสุด 895/2562 30 ก.ย. 62

128 ค่าจา้งเหมาบคุคลเพื อปฏบิติังาน 6,555.00             6,555.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวฮาลีเม๊าะ  อาแว 6,555.00    นางสาวฮาลีเม๊าะ  อาแว 6,555.00    ราคาต  าสุด 896/2562 30 ก.ย. 62

129 ค่าจา้งเหมาบคุคลเพื อปฏบิติังาน 9,035.00             9,035.00    เฉพาะเจาะจง นายตูแวอัสวัน  อีแยบาซอ 9,035.00    นายตูแวอัสวัน  อีแยบาซอ 9,035.00    ราคาต  าสุด 897/2562 30 ก.ย. 62

130 ค่าจา้งเหมาบคุคลเพื อปฏบิติังาน 7,720.00             7,720.00    เฉพาะเจาะจง นายมาหามะไซ  ซีบะ 7,720.00    นายมาหามะไซ  ซีบะ 7,720.00    ราคาต  าสุด 898/2562 30 ก.ย. 62

131 ค่าจา้งเหมาบคุคลเพื อปฏบิติังาน 6,555.00             6,555.00    เฉพาะเจาะจง นายอิสมะแอ  หามะ 6,555.00    นายอิสมะแอ  หามะ 6,555.00    ราคาต  าสุด 899/2562 30 ก.ย. 62

132 ค่าจา้งเหมาบคุคลเพื อปฏบิติังาน 6,555.00             6,555.00    เฉพาะเจาะจง นายดอเลาะ  หะยีเปาะสู 6,555.00    นายดอเลาะ  หะยีเปาะสู 6,555.00    ราคาต  าสุด 900/2562 30 ก.ย. 62

133 ค่าจา้งเหมาบคุคลเพื อปฏบิติังาน 6,655.00             6,655.00    เฉพาะเจาะจง นายอัฟฟาน  แลมีซอ 6,655.00    นายอัฟฟาน  แลมีซอ 6,655.00    ราคาต  าสุด 902/2562 30 ก.ย. 62

134 ค่าจา้งเหมาบคุคลเพื อปฏบิติังาน 4,800.00             4,800.00    เฉพาะเจาะจง นางสมปอง  มะเซ็ง 4,800.00    นางสมปอง  มะเซ็ง 4,800.00    ราคาต  าสุด 903/2562 30 ก.ย. 62

135 ค่าจา้งเหมาบคุคลเพื อปฏบิติังาน 6,555.00             6,555.00    เฉพาะเจาะจง นายมาฮามะสีดิ  อาแด 6,555.00    นายมาฮามะสีดิ  อาแด 6,555.00    ราคาต  าสุด 904/2562 30 ก.ย. 62

136 ค่าจา้งเหมาบคุคลเพื อปฏบิติังาน 6,555.00             6,555.00    เฉพาะเจาะจง นางมาซีเตาะ  สามิ 6,555.00    นางมาซีเตาะ  สามิ 6,555.00    ราคาต  าสุด 905/2562 30 ก.ย. 62

137 ค่าจา้งเหมาบคุคลเพื อปฏบิติังาน 6,555.00             6,555.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวซูไบดะห์  เซ็งสะ 6,555.00    นางสาวซูไบดะห์  เซ็งสะ 6,555.00    ราคาต  าสุด 906/2562 30 ก.ย. 62

138 ค่าจา้งเหมาบคุคลเพื อปฏบิติังาน 6,555.00             6,555.00    เฉพาะเจาะจง นายมัรวาน  กอแต 6,555.00    นายมัรวาน  กอแต 6,555.00    ราคาต  าสุด 908/2562 30 ก.ย. 62

139 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร 3,000.00             3,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 3,000.00    บริษทั แอล.เจ อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 3,000.00    ราคาต  าสุด 883/2562 27 ก.ย. 62



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาที่เสนอ ราที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา

140 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร 3,000.00             3,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 3,000.00    บริษทั แอล.เจ อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 3,000.00    ราคาต  าสุด 883/2562 27 ก.ย. 62

141 ค่าเชา่เครื องอา่นแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ 25,000.00           25,000.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดวิด แอนด์ โก 25,000.00   หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เดวิด แอนด์ โก 25,000.00   ราคาต  าสุด 881/2562 27 ก.ย. 62

142 ค่าเชา่เครื องอา่นแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ 25,000.00           25,000.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดวิด แอนด์ โก 25,000.00   หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เดวิด แอนด์ โก 25,000.00   ราคาต  าสุด 881/2562 27 ก.ย. 62


