
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป

1 จ้างเหมาบริการ 69,100.00        69,100.00       เฉาะเจาะจง ทีพี.แอร์ 69,100.00    ทีพี.แอร์ 69,100.00      ราคาต ่าสุด

2 ซ่อมครุภัณฑ์ส่านักงาน 5,850.00         5,850.00         เฉาะเจาะจง ทีพี.แอร์ 5,850.00      ทีพี.แอร์ 5,850.00        ราคาต ่าสุด

3 จ้างเหมาบ่ารุงรักษาเครื องปรับอากาศ 800.00            800.00            เฉาะเจาะจง ทีพี.แอร์ 800.00        ทีพี.แอร์ 800.00          ราคาต ่าสุด

4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 24,780.00        24,780.00       เฉาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 24,780.00    คารีนา คอมพิวเตอร์ 24,780.00      ราคาต ่าสุด

5 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 26,628.56        26,628.56       เฉาะเจาะจง บจก.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง (1972) 26,628.56    บจก.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง (1972) 26,628.56      ราคาต ่าสุด

6 จ้างเหมาบริการ 1,200.00         1,200.00         เฉาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 1,200.00      คารีนา คอมพิวเตอร์ 1,200.00        ราคาต ่าสุด

7 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,880.00         2,880.00         เฉาะเจาะจง หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 2,880.00      หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 2,880.00        ราคาต ่าสุด

8 ครุภัณฑ์ส่านักงาน 98,000.00        98,000.00       เฉาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 98,000.00    บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 98,000.00      ราคาต ่าสุด

9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,000.00        85,000.00       เฉาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 85,000.00    บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 85,000.00      ราคาต ่าสุด

10 ซ่อมครุภัณฑ์ส่านักงาน 38,200.00        38,200.00       เฉาะเจาะจง วี.ไอ.พี 96 ยะรัง 38,200.00    วี.ไอ.พี 96 ยะรัง 38,200.00      ราคาต ่าสุด

11 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 15,000.00        15,000.00       เฉาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 15,000.00    บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 15,000.00      ราคาต ่าสุด

12 ครุภัณฑ์ส่านักงาน 31,000.00        31,000.00       เฉาะเจาะจง อิคคลาสคอม 31,000.00    อิคคลาสคอม 31,000.00      ราคาต ่าสุด

13  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 4,220.00         4,220.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ช.การช่างจักรกลการเกษตร 4,220.00      ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ช.การช่างจักรกลการเกษตร 4,220.00        ราคาต ่าสุด

14 วัสดุส่านักงาน 18,025.00        18,025.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่) 18,025.00    บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่) 18,025.00      ราคาต ่าสุด

15  วัสดุงานบ้าน-งานครัว,วัสดุส่านักงาน 50,201.00        50,201.00       เฉพาะเจาะจง ก.เครื องเขียน (ส่านักงานใหญ่) 50,201.00    ก.เครื องเขียน (ส่านักงานใหญ่) 50,201.00      ราคาต ่าสุด

16  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 3,900.00         3,900.00         เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 3,900.00      เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 3,900.00        ราคาต ่าสุด

17  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 1,277.00         1,277.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสองสามก้าว 1,277.00      ร้านสองสามก้าว 1,277.00        ราคาต ่าสุด

18  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 15,720.00        15,720.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 15,720.00    ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 15,720.00      ราคาต ่าสุด

19  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ต ่ากว่า
เกณฑ์)

11,700.00        11,700.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 11,700.00    ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 11,700.00      ราคาต ่าสุด

20  วัสดุส่านักงาน 6,600.00         6,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 6,600.00      บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ่ากัด 6,600.00        ราคาต ่าสุด

21  วัสดุส่านักงาน 3,276.00         3,276.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่) 3,276.00      บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่) 3,276.00        ราคาต ่าสุด

22  วัสดุส่านักงาน 2,675.00         2,675.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 2,675.00      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 2,675.00        ราคาต ่าสุด

23  ครุภัณฑ์ส่านักงาน (ต ่ากว่าเกณฑ์) 1,445.00         1,445.00         เฉพาะเจาะจง ร้านท่ออัน 1,445.00      ร้านท่ออัน 1,445.00        ราคาต ่าสุด

24  วัสดุส่านักงาน 6,400.00         6,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บุญสินเฟอร์นิเจอร์ (ส่านักงานใหญ่) 6,400.00      หจก.บุญสินเฟอร์นิเจอร์ (ส่านักงานใหญ่) 6,400.00        ราคาต ่าสุด

25  ครุภัณฑ์ส่านักงาน (ต ่ากว่าเกณฑ์) 2,500.00         2,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บุญสินเฟอร์นิเจอร์ (ส่านักงานใหญ่) 2,500.00      หจก.บุญสินเฟอร์นิเจอร์ (ส่านักงานใหญ่) 2,500.00        ราคาต ่าสุด

26  ครุภัณฑ์ส่านักงาน (ต ่ากว่าเกณฑ์),
วัสดุส่านักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

24,860.00        24,860.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่) 24,860.00    บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่) 24,860.00      ราคาต ่าสุด

27 วัสดุการแพทย์          3,500.00          3,500.00 เฉพาะเจาะจง เจ.อาร์.พี อุปกรณ์การแพทย์       3,500.00 เจ.อาร์.พี อุปกรณ์การแพทย์         3,500.00 ราคาต ่าสุด

28 ยา          1,650.00          1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ่ากัด       1,650.00 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ่ากัด         1,650.00 ราคาต ่าสุด

29 วัสดุการแพทย์         10,230.00        10,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ่ากัด     10,230.00 บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ่ากัด       10,230.00 ราคาต ่าสุด

รำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

โรงพยำบำลกะพ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี

วันท่ี 31  เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ



30 ยา             350.96             350.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด         350.96 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด           350.96 ราคาต ่าสุด

31 ยา          3,595.20          3,595.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด       3,595.20 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด         3,595.20 ราคาต ่าสุด

32 ยา          5,841.08          5,841.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด       5,841.08 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด         5,841.08 ราคาต ่าสุด

33 ยา         42,960.50        42,960.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด     42,960.50 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด       42,960.50 ราคาต ่าสุด

34 ยา         17,393.00        17,393.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด     17,393.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด       17,393.00 ราคาต ่าสุด

35 ยา          1,050.00          1,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด       1,050.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด         1,050.00 ราคาต ่าสุด

36 ยา          9,977.75          9,977.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด       9,977.75 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด         9,977.75 ราคาต ่าสุด

37 วัสดุการแพทย์         68,480.00        68,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด     68,480.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด       68,480.00 ราคาต ่าสุด

38  วัสดุการแพทย์          7,704.00          7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด       7,704.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด         7,704.00 ราคาต ่าสุด

39 ยา          3,033.45          3,033.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด       3,033.45 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด         3,033.45 ราคาต ่าสุด

40  วัสดุการแพทย์          9,672.80          9,672.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด       9,672.80 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด         9,672.80 ราคาต ่าสุด

41 ยา          4,526.10          4,526.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด       4,526.10 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ากัด         4,526.10 ราคาต ่าสุด

42 ยา          1,070.00          1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด       1,070.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด         1,070.00 ราคาต ่าสุด

43 ยา         43,741.60        43,741.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด     43,741.60 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด       43,741.60 ราคาต ่าสุด

44 ยา          2,182.80          2,182.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด       2,182.80 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด         2,182.80 ราคาต ่าสุด

45 ยา          9,607.20          9,607.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ากัด       9,607.20 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ากัด         9,607.20 ราคาต ่าสุด

46 ยา             750.00             750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ่ากัด         750.00 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ่ากัด           750.00 ราคาต ่าสุด

47 ยา          7,315.00          7,315.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ่ากัด       7,315.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ่ากัด         7,315.00 ราคาต ่าสุด

48 วัสดุการแพทย์         26,402.00        26,402.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด     26,402.00 บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด       26,402.00 ราคาต ่าสุด

49 ยา          4,800.00          4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด       4,800.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด         4,800.00 ราคาต ่าสุด

50 ยา          2,550.00          2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด       2,550.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด         2,550.00 ราคาต ่าสุด

51 ยา          2,970.00          2,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด       2,970.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด         2,970.00 ราคาต ่าสุด

52 ยา          2,840.00          2,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด       2,840.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด         2,840.00 ราคาต ่าสุด

53 ยา          3,500.00          3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด       3,500.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด         3,500.00 ราคาต ่าสุด

54 ยา          2,130.00          2,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด       2,130.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ่ากัด         2,130.00 ราคาต ่าสุด

55 วัสดุการแพทย์          9,000.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ่ากัด       9,000.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ่ากัด         9,000.00 ราคาต ่าสุด

56 ยา         10,171.50        10,171.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ่ากัด     10,171.50 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ่ากัด       10,171.50 ราคาต ่าสุด

57 ยา         21,600.00        21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ่ากัด     21,600.00 บริษัท ไบโอวาลิส จ่ากัด       21,600.00 ราคาต ่าสุด

58 ยา          3,178.00          3,178.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด       3,178.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด         3,178.00 ราคาต ่าสุด

59 ยา          5,040.00          5,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด       5,040.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด         5,040.00 ราคาต ่าสุด

60 ยา          3,262.50          3,262.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ่ากัด       3,262.50 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ่ากัด         3,262.50 ราคาต ่าสุด

61 วัสดุการแพทย์         16,620.00        16,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ากัด     16,620.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ากัด       16,620.00 ราคาต ่าสุด

62 ยา          1,999.92          1,999.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จ่ากัด       1,999.92 บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จ่ากัด         1,999.92 ราคาต ่าสุด

63 วัสดุการแพทย์         16,300.00        16,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ่ากัด     16,300.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ่ากัด       16,300.00 ราคาต ่าสุด

64 ยา             500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ่ากัด         500.00 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ่ากัด           500.00 ราคาต ่าสุด

65 ยา             600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ่ากัด         600.00 บริษัท มาซา แลบ จ่ากัด           600.00 ราคาต ่าสุด



66 ยา          1,096.00          1,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ่ากัด       1,096.00 บริษัท ยูโทเป้ียน จ่ากัด         1,096.00 ราคาต ่าสุด

67 ยา         26,655.90        26,655.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ่ากัด     26,655.90 บริษัท ยูเมด้า จ่ากัด       26,655.90 ราคาต ่าสุด

68 ยา          2,920.00          2,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ่ากัด       2,920.00 บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ่ากัด         2,920.00 ราคาต ่าสุด

69 ยา         21,550.00        21,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ่ากัด (มหาชน)     21,550.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ่ากัด (มหาชน)       21,550.00 ราคาต ่าสุด

70 ยา          3,049.50          3,049.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด       3,049.50 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด         3,049.50 ราคาต ่าสุด

71 ยา          1,400.00          1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด       1,400.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด         1,400.00 ราคาต ่าสุด

72 ยา          3,445.00          3,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด       3,445.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด         3,445.00 ราคาต ่าสุด

73 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

74 ยา          7,701.00          7,701.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด       7,701.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ่ากัด         7,701.00 ราคาต ่าสุด

75 ยา          2,200.00          2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด       2,200.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด         2,200.00 ราคาต ่าสุด

76 วัสดุการแพทย์          9,000.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ่ากัด       9,000.00 บริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ่ากัด         9,000.00 ราคาต ่าสุด

77 ยา         25,038.00        25,038.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด     25,038.00 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด       25,038.00 ราคาต ่าสุด

78 ยา          1,235.00          1,235.00 เฉพาะเจาะจง ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุน
หมุนเวียน

      1,235.00 ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุน
หมุนเวียน

        1,235.00 ราคาต ่าสุด

79 ยา          2,320.00          2,320.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี       2,320.00 ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี         2,320.00 ราคาต ่าสุด

80 ยา 1,600.00         1,600.00         เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี 1,600.00      ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี 1,600.00        ราคาต ่าสุด

81 วัสดุการแพทย์ 6,098.00         6,098.00         เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล 6,098.00      หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล 6,098.00        ราคาต ่าสุด

82 ยา 2,505.00         2,505.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 2,505.00      หจก.ภิญโญฟาร์มาซี 2,505.00        ราคาต ่าสุด

83 วัสดุเภสัชกรรม 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค 10,000.00    หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค 10,000.00      ราคาต ่าสุด

84 วัสดุการแพทย์ 21,000.00        21,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ดีแอนด์เอ ดีเวลลอปเม้นท์ 21,000.00    ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ดีแอนด์เอ ดีเวลลอปเม้นท์ 21,000.00      ราคาต ่าสุด

85 ยาและวัสดุการแพทย์ 107,870.31      107,870.31      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 107,870.31  องค์การเภสัชกรรม 107,870.31    ราคาต ่าสุด

86 ยา 1,234.80         1,234.80         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,234.80      องค์การเภสัชกรรม 1,234.80        ราคาต ่าสุด

87 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 44,293.00        44,293.00       เฉาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ่ากัด 44,293.00    บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ่ากัด 44,293.00      ราคาต ่าสุด

88 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 73,500.00        73,500.00       เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 73,500.00    บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 73,500.00      ราคาต ่าสุด

89 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,500.00         5,500.00         เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  5,500.00      ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  5,500.00        ราคาต ่าสุด

90 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,500.00        13,500.00       เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พี.เอส. เมดิเทค 13,500.00    ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พี.เอส. เมดิเทค 13,500.00      ราคาต ่าสุด

91 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 73,500.00        73,500.00       เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 73,500.00    บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 73,500.00      ราคาต ่าสุด

92 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,500.00         5,500.00         เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  5,500.00      ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  5,500.00        ราคาต ่าสุด

93 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,825.00        85,825.00       เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พี.เอส. เมดิเทค 85,825.00    ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พี.เอส. เมดิเทค 85,825.00      ราคาต ่าสุด

94 จ้างเหมาท่าฟันปลอม 449.40            449.40            เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ่ากัด 449.40        บริษัท เด็นทาเนียร์ จ่ากัด 449.40          ราคาต ่าสุด

95 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 63,000.00        63,000.00       เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 63,000.00    บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ากัด 63,000.00      ราคาต ่าสุด

96 จ้างเหมาท่าฟันปลอม 21,143.20        21,143.20       เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ่ากัด 21,143.20    บริษัท เด็นทาเนียร์ จ่ากัด 21,143.20      ราคาต ่าสุด

97 วัสดุทันตกรรม 11,770.00        11,770.00       เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 11,770.00    บริษัท ดีเคเอสเอช  (ประเทศไทย) จ่ากัด 11,770.00      ราคาต ่าสุด

98 วัสดุทันตกรรม 1,900.00         1,900.00         เฉาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ่ากัด 1,900.00      บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ่ากัด 1,900.00        ราคาต ่าสุด

99 วัสดุทันตกรรม 2,180.00         2,180.00         เฉาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 2,180.00      บริษัท ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น จ่ากัด 2,180.00        ราคาต ่าสุด

100 วัสดุทันตกรรม 4,477.95         4,477.95         เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 4,477.95      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 4,477.95        ราคาต ่าสุด

101 วัสดุทันตกรรม 8,512.92         8,512.92         เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 8,512.92      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 8,512.92        ราคาต ่าสุด



102 วัสดุทันตกรรม 6,000.56         6,000.56         เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 6,000.56      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด 6,000.56        ราคาต ่าสุด

103 วัสดุทันตกรรม 5,100.00         5,100.00         เฉาะเจาะจง บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย  จ่ากัด 5,100.00      บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย  จ่ากัด 5,100.00        ราคาต ่าสุด

104 วัสดุทันตกรรม 4,800.00         4,800.00         เฉาะเจาะจง บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย  จ่ากัด 4,800.00      บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย  จ่ากัด 4,800.00        ราคาต ่าสุด

105 ซ่อมครุภัณฑ์ส่านักงาน 20,330.00        20,330.00       เฉาะเจาะจง ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์ 20,330.00    ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์ 20,330.00      ราคาต ่าสุด

106 ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 19,260.00        19,260.00       เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัดหาดใหญ่ ออโตเครป 19,260.00    ห้างหุ้นส่วนจ่ากัดหาดใหญ่ ออโตเครป 19,260.00      ราคาต ่าสุด

107 จ้างท่าที พักมูลฝอยชั วคราว 30,000.00        30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคัมภีร์กระจกอลูมิเนียม 30,000.00 ร้านคัมภีร์กระจกอลูมิเนียม 30,000.00      ราคาต ่าสุด
108 จ้างซ่อมแซมหลังคา (ศาลาละหมาด) 25,000.00        25,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน วรวุฒิม์โยธากิจ 25,000.00    ร้าน วรวุฒิม์โยธากิจ 25,000.00      ราคาต ่าสุด
109 จ้างท่าเหล็กดัดห้องคลังยา 10,000.00        10,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคัมภีร์กระจกอลูมิเนียม 10,000.00    ร้านคัมภีร์กระจกอลูมิเนียม 10,000.00      ราคาต ่าสุด
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ปน.0032.3/2131 16/7/2564
ปน.0032.3/2132 16/7/2564

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

โรงพยำบำลกะพ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี

วันท่ี 31  เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2564

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



ปน.0032.3/2133 16/7/2564
ปน.0032.3/2133 16/7/2564
ปน.0032.3/2133 16/7/2564
ปน.0032.3/2133 16/7/2564
ปน.0032.3/2134 16/7/2564
ปน.0032.3/2134 16/7/2564
ปน.0032.3/2135 16/7/2564
ปน.0032.3/2135 16/7/2564
ปน.0032.3/2135 16/7/2564
ปน.0032.3/2135 16/7/2564
ปน.0032.3/2135 16/7/2564
ปน.0032.3/2135 16/7/2564
ปน.0032.3/2136 16/7/2564
ปน.0032.3/2136 16/7/2564
ปน.0032.3/2136 16/7/2564
ปน.0032.3/2137 16/7/2564
ปน.0032.3/2138 16/7/2564
ปน.0032.3/2139 16/7/2564
ปน.0032.3/2140 16/7/2564
ปน.0032.3/2141 16/7/2564
ปน.0032.3/2141 16/7/2564
ปน.0032.3/2141 16/7/2564
ปน.0032.3/2141 16/7/2564
ปน.0032.3/2141 16/7/2564
ปน.0032.3/2141 16/7/2564
ปน.0032.3/2142 16/7/2564
ปน.0032.3/2143 16/7/2564
ปน.0032.3/2144 16/7/2564
ปน.0032.3/2145 16/7/2564
ปน.0032.3/2145 16/7/2564
ปน.0032.3/2146 16/7/2564
ปน.0032.3/2147 16/7/2564
ปน.0032.3/2148 16/7/2564
ปน.0032.3/2149 16/7/2564
ปน.0032.3/2150 16/7/2564
ปน.0032.3/2151 16/7/2564



ปน.0032.3/2152 16/7/2564
ปน.0032.3/2153 16/7/2564
ปน.0032.3/2154 16/7/2564
ปน.0032.3/2155 16/7/2564
ปน.0032.3/2156 16/7/2564
ปน.0032.3/2157 16/7/2564
ปน.0032.3/2157 16/7/2564
ปน.0032.3/2158 16/7/2564
ปน.0032.3/2159 16/7/2564
ปน.0032.3/2160 16/7/2564
ปน.0032.3/2161 16/7/2564
ปน.0032.3/2162 16/7/2564
ปน.0032.3/2163 16/7/2564
ปน.0032.3/2164 16/7/2564
ปน.0032.3/2164 16/7/2564
ปน.0032.3/2165 16/7/2564
ปน.0032.3/2166 16/7/2564
ปน.0032.3/2167 16/7/2564
ปน.0032.3/2168 16/7/2564
ปน.0032.3/2130 16/7/2564
ปน.0032.3/2130 16/7/2564

ปน 0032.3/2041 ลว. 9 ก.ค. 64
ปน 0032.3/2042 ลว. 9 ก.ค. 64
ปน 0032.3/2043 ลว. 9 ก.ค. 64
ปน 0032.3/2044 ลว. 9 ก.ค. 64
ปน 0032.3/2091 ลว. 14 ก.ค. 64
ปน 0032.3/2092 ลว. 14 ก.ค. 64
ปน 0032.3/2093 ลว. 14 ก.ค. 64
ปน 0032.3/2116 ลว. 15 ก.ค. 64
ปน 0032.3/2121 ลว. 15 ก.ค. 64
ปน 0032.3/2176 ลว. 19 ก..ค. 64
ปน 0032.3/2177 ลว. 19 ก..ค. 64
ปน 0032.3/2178 ลว. 19 ก..ค. 64
ปน 0032.3/2179 ลว. 19 ก..ค. 64
ปน 0032.3/2180 ลว. 19 ก..ค. 64
ปน 0032.3/2226 ลว. 23 ก..ค. 64



ปน 0032.3/2227 ลว. 23 ก..ค. 64
ปน 0032.3/2228 ลว. 23 ก..ค. 64
ปน 0032.3/2229 ลว. 23 ก..ค. 64
ปน 0032.3/2260 ลว. 27 ก.ค. 64
ปน 0032.3/2261 ลว. 27 กค.64

ปน 0032.3/2055  9 ก.ค. 64
ปน 0032.3/2112  15 ก.ค. 64
ปน 0032.3/2056  9 ก.ค. 64


