


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนว่ยงาน :     โรงพยาบาลกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี                                                    . 
 
วัน/เดือน/ปี :   2  กันยายน  2563                                                                          . 
 
หัวข้อ:    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน  พฤษภาคม – กรกฎาคม  2563  (แบบ สขร.1)  . 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม  2563 (แบบ สขร.1)  
  ตามรายละเอียดที่แนบ . 
 
Linkภายนอก :    ไม่มี                                                                                            . 
 
หมายเหตุ :                                                                                                            . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
เจะรอฮานา  เจะน ุ ถนัด  อาวารุลหัก 

(นางสาวเจะรอฮานา  เจะน)ุ (นายถนัด  อาวารลุหัก) 
นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

วันท่ี  2  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563    
                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ 
           วนัท่ี  2  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 

  
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
อัสซัม  บือแน 

(นายอัสซมั  บือแน) 
  นักวชิาการคอมพิวเตอร์ 

                                                  วันท่ี  2  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
 



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุ

1  ซ่อมบ ารุง 8,360.00              8,360.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปัตตานีธรีะยางยนต์ 8,360.00    ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปัตตานีธรีะยางยนต์ 8,360.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/3764 5 พ.ค. 63

2
 วสัดุงานบ้าน-งานครัว

25,240.00            25,240.00   เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บ.ีบ.ีเค แอดวานซ์ 

มัลติเทรด 25,240.00  

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บ.ีบ.ีเค แอดวานซ์ 

มัลติเทรด 25,240.00  ราคาต  าสุด ปน 0032.3/3763 5 พ.ค. 63

3
 วสัดุส านักงาน

13,200.00            13,200.00   เฉพาะเจาะจง

บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่) 13,200.00  

บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่) 13,200.00  ราคาต  าสุด ปน 0032.3/3933 9 พ.ค. 63

4  ซ่อมบ ารุง 3,440.00              3,440.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปัตตานีธรีะยางยนต์ 3,440.00    ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปัตตานีธรีะยางยนต์ 3,440.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/3762 5 พ.ค. 63

5
 วสัดุส านักงาน

6,000.00              6,000.00    เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง (ส านักงานใหญ)่ 6,000.00    

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง (ส านักงาน

ใหญ่) 6,000.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/3929 8 พ.ค. 63

6  วสัดุส านักงาน 10,320.00            10,320.00   เฉพาะเจาะจง ก. เครื องเขียน (ส านักงานใหญ)่ 10,320.00  ก. เครื องเขียน (ส านักงานใหญ)่ 10,320.00  ราคาต  าสุด ปน 0032.3/3932 8 พ.ค. 63

7  ครุภัณฑ์ส านักงาน 53,700.00            53,700.00   เฉพาะเจาะจง อิคลาสคอม (ส านักงานใหญ)่ 53,700.00  อิคลาสคอม (ส านักงานใหญ)่ 53,700.00  ราคาต  าสุด ปน 0032.3/3930 8 พ.ค. 63

8
 วสัดุส านักงาน

15,000.00            15,000.00   เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง (ส านักงานใหญ)่ 15,000.00  

โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง (ส านักงาน

ใหญ่) 15,000.00  ราคาต  าสุด ปน 0032.3/4453 19 พ.ค. 63

9  วสัดุงานบ้าน-งานครัว 1,690.00              1,690.00    เฉพาะเจาะจง ก. เครื องเขียน (ส านักงานใหญ)่ 1,690.00    ก. เครื องเขียน (ส านักงานใหญ)่ 1,690.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/4281 15 พ.ค. 63

10
 วสัดุก่อสร้าง

15,932.00            15,932.00   เฉพาะเจาะจง

บริษัท น ารุ่ง เคหะภัณฑ์ จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่) 15,932.00  

บริษัท น ารุ่ง เคหะภัณฑ์ จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่) 15,932.00  ราคาต  าสุด ปน 0032.3/4452 19 พ.ค. 63

11

 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ต  ากวา่เกณฑ์),

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ต  ากวา่เกณฑ์)
26,920.00            26,920.00   

เฉพาะเจาะจง

บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ ากัด  

(ส านักงานใหญ่)
26,920.00  

บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ ากัด  

(ส านักงานใหญ่)
26,920.00  

ราคาต  าสุด ปน 0032.3/4455 19 พ.ค. 63

12  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต  ากวา่เกณฑ์) 14,970.00            14,970.00   เฉพาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 14,970.00  คารีนา คอมพิวเตอร์ 14,970.00  ราคาต  าสุด ปน 0032.3/4451 19 พ.ค. 63

13
 วสัดุงานบ้าน-งานครัว

5,610.00              5,610.00    เฉพาะเจาะจง บอยกระจกอลูมิเนียม (ส านักงานใหญ)่ 5,610.00    บอยกระจกอลูมิเนียม (ส านักงานใหญ)่ 5,610.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/4627 21 พ.ค. 63

14  วสัดุงานบ้าน-งานครัว 1,125.00              1,125.00    เฉพาะเจาะจง พิพิธ (ส านักงานใหญ)่ 1,125.00    พิพิธ (ส านักงานใหญ)่ 1,125.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/4755 26 พ.ค. 63

15  วสัดุงานบ้าน-งานครัว 1,655.00              1,655.00    เฉพาะเจาะจง มูรณียก์ระจกอลูมิเนียม 1,655.00    มูรณียก์ระจกอลูมิเนียม 1,655.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/4629 21 พ.ค. 63

16
 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น

300.00                300.00       เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด หมะหมัดปิโตรเลียม 

(สาขา1) 300.00      

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด หมะหมัดปิโตรเลียม 

(สาขา1) 300.00      ราคาต  าสุด ปน 0032.3/4215 14 พ.ค. 63

17  ค่าจา้ง 12,000.00            12,000.00   เฉพาะเจาะจง ปัตตานีผ้าใบ (ส านักงานใหญ)่ 12,000.00  ปัตตานีผ้าใบ (ส านักงานใหญ)่ 12,000.00  ราคาต  าสุด ปน 0032.3/4753 26 พ.ค. 63

18 ยา               3,259.05     3,259.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด     3,259.05 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด     3,259.05 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4535 20 พ.ค. 63

และราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์2563

โรงพยาบาลกะพ้อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

วันที ่29 พฤษภาคม 2563

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุและราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

19 ยา               7,532.00     7,532.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด     7,532.00 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด     7,532.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4586 20 พ.ค. 63

20 ยา               4,750.00     4,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด     4,750.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด     4,750.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4533 20 พ.ค. 63

21 ยา               7,900.00     7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด     7,900.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด     7,900.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4559 20 พ.ค. 63

22 ยา               1,396.00     1,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด     1,396.00 บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด     1,396.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4542 20 พ.ค. 63

23 ยา             31,244.00    31,244.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด   31,244.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด   31,244.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4560 20 พ.ค. 63

24 ยา               9,587.20     9,587.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     9,587.20 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     9,587.20 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4574 20 พ.ค. 63

25 ยา               5,000.00     5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     5,000.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     5,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4540 20 พ.ค. 63

26 ยา               3,080.00     3,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     3,080.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     3,080.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4543 20 พ.ค. 63

27 ยา               4,500.00     4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     4,500.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     4,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4572 20 พ.ค. 63

28 ยา               2,140.00     2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     2,140.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     2,140.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4573 20 พ.ค. 63

29 วสัดุการแพทย์             13,125.00    13,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด   13,125.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด   13,125.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4549 20 พ.ค. 63

30 วสัดุการแพทย์
              2,782.00     2,782.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด
    2,782.00

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด
    2,782.00

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4548 20 พ.ค. 63

31 วสัดุการแพทย์
              5,778.00     5,778.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด
    5,778.00

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด
    5,778.00

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4552 20 พ.ค. 63

32 ยา

              3,189.67     3,189.67

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     3,189.67 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     3,189.67

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4553 20 พ.ค. 63

33 วสัดุการแพทย์
              1,712.00     1,712.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด
    1,712.00

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด
    1,712.00

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4554 20 พ.ค. 63

34 วสัดุการแพทย์
              3,210.00     3,210.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด
    3,210.00

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด
    3,210.00

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4555 20 พ.ค. 63

35 ยา
              6,034.80     6,034.80

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด
    6,034.80

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด
    6,034.80

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4556 20 พ.ค. 63

36 ยา

              5,837.92     5,837.92

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     5,837.92 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     5,837.92

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4557 20 พ.ค. 63

37 วสัดุการแพทย์
              5,350.00     5,350.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด
    5,350.00

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด
    5,350.00

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4562 20 พ.ค. 63

38 วสัดุการแพทย์
            25,680.00    25,680.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด
  25,680.00

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด
  25,680.00

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4589 20 พ.ค. 63



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุและราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

39 ยา
            25,508.80    25,508.80

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ 

จ ากัด
  25,508.80

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ 

จ ากัด
  25,508.80

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4551 20 พ.ค. 63

40 ยา                 750.00        750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด       750.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด       750.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4536 20 พ.ค. 63

41 ยา               4,400.00     4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด     4,400.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด     4,400.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4547 20 พ.ค. 63

42 ยา               2,400.00     2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด     2,400.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด     2,400.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4564 20 พ.ค. 63

43 ยา             24,094.80    24,094.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด   24,094.80 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด   24,094.80 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4569 20 พ.ค. 63

44 ยา               1,500.00     1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด     1,500.00 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด     1,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4531 20 พ.ค. 63

45 ยา               1,875.00     1,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด     1,875.00 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด     1,875.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4532 20 พ.ค. 63

46 ยา               6,130.00     6,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด     6,130.00 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด     6,130.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4594 20 พ.ค. 63

47 ยา             13,693.00    13,693.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด   13,693.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด   13,693.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4581 20 พ.ค. 63

48 ยา               4,350.00     4,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด     4,350.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด     4,350.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4582 20 พ.ค. 63

49 ยา

              3,550.00     3,550.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 

จ ากัด

    3,550.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี

 จ ากัด

    3,550.00

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4534 20 พ.ค. 63

50 ยา

              4,970.00     4,970.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 

จ ากัด

    4,970.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี

 จ ากัด

    4,970.00

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4546 20 พ.ค. 63

51 ยา
              7,870.00     7,870.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 

จ ากัด
    7,870.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี

 จ ากัด
    7,870.00

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4576 20 พ.ค. 63

52 ยา

              6,704.00     6,704.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 

จ ากัด

    6,704.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี

 จ ากัด

    6,704.00

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4591 20 พ.ค. 63

53 ยา             10,290.00    10,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด   10,290.00 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด   10,290.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4588 20 พ.ค. 63

54 ยา             18,200.00    18,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด   18,200.00 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด   18,200.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4595 20 พ.ค. 63

55 ยา               2,091.00     2,091.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด     2,091.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด     2,091.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4558 20 พ.ค. 63

56 ยา               1,070.00     1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด     1,070.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด     1,070.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4577 20 พ.ค. 63

57 ยา               1,392.00     1,392.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด     1,392.00 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด     1,392.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4590 20 พ.ค. 63

58 ยา               3,300.00     3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด     3,300.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด     3,300.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4584 20 พ.ค. 63

59 วสัดุเภสัชกรรมและวสัดุการแพทย์               2,270.00     2,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด     2,270.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด     2,270.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4550 20 พ.ค. 63

60 วสัดุการแพทย์             16,516.00    16,516.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด   16,516.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด   16,516.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4575 20 พ.ค. 63

61 วสัดุการแพทย์             19,000.00    19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด   19,000.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด   19,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4541 20 พ.ค. 63

62 วสัดุการแพทย์             11,870.00    11,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด   11,870.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด   11,870.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4571 20 พ.ค. 63

63 ยา               2,800.00     2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด     2,800.00 บริษัท มาสุ จ ากัด     2,800.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4578 20 พ.ค. 63



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุและราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

64 ยา               3,000.00     3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด     3,000.00 บริษัท มาสุ จ ากัด     3,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4579 20 พ.ค. 63

65 ยา               1,370.00     1,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากัด     1,370.00 บริษัท ยโูทเปีย้น จ ากัด     1,370.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4587 20 พ.ค. 63

66 ยา             14,100.00    14,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยเูมด้า จ ากัด   14,100.00 บริษัท ยเูมด้า จ ากัด   14,100.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4538 20 พ.ค. 63

67 ยา
              1,320.00     1,320.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากัด
    1,320.00

บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากัด
    1,320.00

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4528 20 พ.ค. 63

68 ยา
            38,190.00    38,190.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  

จ ากัด (มหาชน)
  38,190.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  

จ ากัด (มหาชน)
  38,190.00

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4570 20 พ.ค. 63

69 ยา               3,600.00     3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด     3,600.00 บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด     3,600.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4583 20 พ.ค. 63

70 ยา               4,245.76     4,245.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด     4,245.76 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด     4,245.76 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4563 20 พ.ค. 63

71 ยา               2,650.00     2,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด     2,650.00 บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด     2,650.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4544 20 พ.ค. 63

72 ยา               1,050.00     1,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด     1,050.00 บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด     1,050.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4545 20 พ.ค. 63

73 ยา               2,650.00     2,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด     2,650.00 บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด     2,650.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4592 20 พ.ค. 63

74 ยา               2,300.00     2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด     2,300.00 บริษัท เอเซี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด     2,300.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4530 20 พ.ค. 63

75 ยา               4,600.00     4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด     4,600.00 บริษัท เอเซี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด     4,600.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4537 20 พ.ค. 63

76 ยา                 740.00        740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด       740.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด       740.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4529 20 พ.ค. 63

77 ยา               5,620.00     5,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด     5,620.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด     5,620.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4567 20 พ.ค. 63

78 ยา
              4,890.00     4,890.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
    4,890.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด
    4,890.00

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4527 20 พ.ค. 63

79 ยา

              6,400.00     6,400.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จ ากัด

    6,400.00 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์

 จ ากัด

    6,400.00

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4539 20 พ.ค. 63

80 ยา
              6,400.00     6,400.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จ ากัด
    6,400.00

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์

 จ ากัด
    6,400.00

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4535 20 พ.ค. 63

81 ยา
              2,250.00     2,250.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จ ากัด
    2,250.00

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์

 จ ากัด
    2,250.00

ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4566 20 พ.ค. 63

82 ยา             31,030.00    31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด   31,030.00 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด   31,030.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4568 20 พ.ค. 63

83 ยา               1,664.00     1,664.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด     1,664.00 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด     1,664.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4593 20 พ.ค. 63

84 ยา               1,980.00     1,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี     1,980.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี     1,980.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4580 20 พ.ค. 63

85 ยา               2,024.50     2,024.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี     2,024.50 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี     2,024.50 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4585 20 พ.ค. 63

86 วสัดุการแพทย์             21,840.00    21,840.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค   21,840.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค   21,840.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4561 20 พ.ค. 63

87 ยา               7,840.80     7,840.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม     7,840.80 องค์การเภสัชกรรม     7,840.80 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3170 20 เม.ย. 63



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุและราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

88 ยา             30,546.20    30,546.20 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม   30,546.20 องค์การเภสัชกรรม   30,546.20 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3170 20 เม.ย. 63

89 ยา               3,000.00     3,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม     3,000.00 องค์การเภสัชกรรม     3,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3170 20 เม.ย. 63

90 ยา               2,715.54     2,715.54 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม     2,715.54 องค์การเภสัชกรรม     2,715.54 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3170 20 เม.ย. 63

91 ยา             31,239.94    31,239.94 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม   31,239.94 องค์การเภสัชกรรม   31,239.94 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4624 14 พ.ค. 63

92 ยา               6,933.60     6,933.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม     6,933.60 องค์การเภสัชกรรม     6,933.60 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3170 20 เม.ย. 63

93 ยา               7,704.00     7,704.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม     7,704.00 องค์การเภสัชกรรม     7,704.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/4624 14 พ.ค. 63

94 ยา               5,969.00     5,969.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม     5,969.00 องค์การเภสัชกรรม     5,969.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3170 20 เม.ย. 63

95 ยา               4,000.00     4,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม     4,000.00 องค์การเภสัชกรรม     4,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3170 20 เม.ย. 63

96 ยา               2,889.00     2,889.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม     2,889.00 องค์การเภสัชกรรม     2,889.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3170 20 เม.ย. 63

97 ยา               4,951.20     4,951.20 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม     4,951.20 องค์การเภสัชกรรม     4,951.20 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/3170 20 เม.ย. 63

98 จา้งตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 27,856.00            27,856.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท  มิราเคิล  เฮลท์  กรุ๊ป  2019 27,856.00  บริษัท  มิราเคิล  เฮลท์  กรุ๊ป  2019 27,856.00  ราคาต  าสุด ปน 0032.3/4310 ลว. 15 พ.ค. 63

99 วสัดุทันตกรรม 17,425.00            17,425.00   เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไดร์ว เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น 

จ ากัด 17,425.00  

บริษัท ไดร์ว เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น 

จ ากัด 17,425.00  ราคาต  าสุด ปน 0032.3/4657 ลว. 21 พ.ค. 63

100 วสัดุทันตกรรม 24,100.00            24,100.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด 24,100.00  บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด 24,100.00  ราคาต  าสุด ปน 0032.3/4658 ลว. 21 พ.ค. 63

101 วสัดุทันตกรรม 10,202.45            10,202.45   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 10,202.45  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 10,202.45  ราคาต  าสุด ปน 0032.3/4659 ลว. 21 พ.ค. 63

102 วสัดุทันตกรรม 1,700.00              1,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 1,700.00    บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 1,700.00    ราคาต  าสุด ปน 0032.3/4660 ลว. 21 พ.ค. 63

103 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 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

104 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 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

105 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 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

106 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 6,555.00              6,555.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวส้อฟียะ๊  การีมการ 6,555.00    นางสาวส้อฟียะ๊  การีมการ 6,555.00    ราคาต  าสุด 895/2562 30 ก.ย. 62

107 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 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

108 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 9,035.00              9,035.00    เฉพาะเจาะจง นายตูแวอัสวนั  อีแยบาซอ 9,035.00    นายตูแวอัสวนั  อีแยบาซอ 9,035.00    ราคาต  าสุด 897/2562 30 ก.ย. 62

109 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 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

110 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 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

111 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 6,555.00              6,555.00    เฉพาะเจาะจง นายดอเลาะ  หะยเีปาะสู 6,555.00    นายดอเลาะ  หะยเีปาะสู 6,555.00    ราคาต  าสุด 900/2562 30 ก.ย. 62

112 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 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

113 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 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

114 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 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

115 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 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



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุและราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

116 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 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

117 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพื อปฏิบัติงาน 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

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

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

120 ค่าเช่าเครื องอ่านแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ 25,000.00            25,000.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดวดิ แอนด์ โก 25,000.00  ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดวดิ แอนด์ โก 25,000.00  ราคาต  าสุด 881/2562 27 ก.ย. 62

121 ค่าเช่าเครื องอ่านแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ 25,000.00            25,000.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดวดิ แอนด์ โก 25,000.00  ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดวดิ แอนด์ โก 25,000.00  ราคาต  าสุด 881/2562 27 ก.ย. 62

122 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 180,635.00          180,635.00 เฉพาะเจาะจง เวลิด์เทคคอมพิวเตอร์เน็ตเวร์ิก ####### เวลิด์เทคคอมพิวเตอร์เน็ตเวร์ิก ####### ราคาต  าสุด ปน 0032.3/4216 14 พ.ค. 63

123 ค่าครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ 290,000.00          290,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพรสซิเดนท์ เมดิคอล จ ากัด ####### บริษัท เพรสซิเดนท์ เมดิคอล จ ากัด ####### ราคาต  าสุด 570/๒๕๖3 22 เม.ย. 63


