
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป

1 ครุภัณฑ์ส่ำนักงำนต ่ำกว่ำเกณฑ์ 13,200.00        13,200.00       เฉำะเจำะจง หจก.บุญสินเฟอร์นิเจอร์ 13,200.00        หจก.บุญสินเฟอร์นิเจอร์ 13,200.00     รำคำต ่ำสุด ปน 00323./1646

2 ครุภัณฑ์ส่ำนักงำนต ่ำกว่ำเกณฑ์ 16,400.00 16,400.00 เฉำะเจำะจง หจก.บุญสินเฟอร์นิเจอร์ 16,400.00 หจก.บุญสินเฟอร์นิเจอร์ 16,400.00 รำคำต ่ำสุด ปน 00323./1656

3 ครุภัณฑ์ส่ำนักงำน 30,300.00 30,300.00 เฉำะเจำะจง หจก.บุญสินเฟอร์นิเจอร์ 30,300.00 หจก.บุญสินเฟอร์นิเจอร์ 30,300.00 รำคำต ่ำสุด ปน 00323./1656

4 ครุภัณฑ์งำนบ้ำน-งำนครัว 59,000.00 59,000.00 เฉำะเจำะจง บริษัท แอดวำนซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป จ่ำกัด 59,000.00 บริษัท แอดวำนซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป จ่ำกัด 59,000.00 รำคำต ่ำสุด ปน 00323./1657

5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต ่ำกว่ำเกณฑ์ 118,600.00 118,600.00 เฉำะเจำะจง คำรีนำ คอมพิวเตอร์ 118,600.00 คำรีนำ คอมพิวเตอร์ 118,600.00 รำคำต ่ำสุด ปน 00323./1755

6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 131,000.00 131,000.00 เฉำะเจำะจง คำรีนำ คอมพิวเตอร์ 131,000.00 คำรีนำ คอมพิวเตอร์ 131,000.00 รำคำต ่ำสุด ปน 00323./1755

7 วัสดุส่ำนักงำน 1,110.00 1,110.00 เฉำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ล็อค ปร้ิน 1,110.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ล็อค ปร้ิน 1,110.00 รำคำต ่ำสุด ปน 00323./1776
8 ซ่อมครุภัณฑ์ส่ำนักงำน 18,300.00        18,300.00       เฉำะเจำะจง ทีพี.แอร์ 18,300.00        ทีพี.แอร์ 18,300.00     รำคำต ่ำสุด ปน 00323./1652
9 จ้ำงเหมำบ่ำรุงรักษำเครื องปรับอำกำศ 800.00            800.00            เฉำะเจำะจง ทีพี.แอร์ 800.00            ทีพี.แอร์ 800.00         รำคำต ่ำสุด ปน 00323./1652
10 วัสดุส่ำนักงำน 29,000.00        29,000.00       เฉำะเจำะจง โรงพิมพ์ปัตตำนีกำรช่ำง 29,000.00        โรงพิมพ์ปัตตำนีกำรช่ำง 29,000.00     รำคำต ่ำสุด ปน 00323./1651
11 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 35,000.00        35,000.00       เฉำะเจำะจง บริษัท พี แอนด์ เอส หำดใหญ่ จ่ำกัด 35,000.00        บริษัท พี แอนด์ เอส หำดใหญ่ จ่ำกัด 35,000.00     รำคำต ่ำสุด ปน 00323./1681
12 จ้ำงเหมำบริกำร 52,000.00        52,000.00       เฉำะเจำะจง บริษัท พี แอนด์ เอส หำดใหญ่ จ่ำกัด 52,000.00        บริษัท พี แอนด์ เอส หำดใหญ่ จ่ำกัด 52,000.00     รำคำต ่ำสุด ปน 00323./1676
13 จ้ำงเหมำบริกำร 24,250.00        24,250.00       เฉำะเจำะจง คำรีนำ คอมพิวเตอร์ 24,250.00        คำรีนำ คอมพิวเตอร์ 24,250.00     รำคำต ่ำสุด ปน 00323./1677
14 วัสดุส่ำนักงำน 25,000.00        25,000.00       เฉำะเจำะจง โรงพิมพ์ปัตตำนีกำรช่ำง 25,000.00        โรงพิมพ์ปัตตำนีกำรช่ำง 25,000.00     รำคำต ่ำสุด ปน 00323./1766
15 วัสดุส่ำนักงำน 15,500.00        15,500.00       เฉำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ล็อค ปร้ิน 15,500.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ล็อค ปร้ิน 15,500.00     รำคำต ่ำสุด ปน 00323./1777
16 จ้ำงเหมำบริกำร 10,850.00        10,850.00       เฉำะเจำะจง คำรีนำ คอมพิวเตอร์ 10,850.00        คำรีนำ คอมพิวเตอร์ 10,850.00     รำคำต ่ำสุด ปน 00323./1767
17 วัสดุส่ำนักงำน 15,000.00        15,000.00       เฉำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ล็อค ปร้ิน 15,000.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ล็อค ปร้ิน 15,000.00     รำคำต ่ำสุด ปน 00323./1623
18  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 33,018.70        33,018.70       เฉพำะเจำะจง บริษัท ปัตตำนีจังหวัดพำณิชย์ จ่ำกัด (สำขำ 1) 33,018.70        บริษัท ปัตตำนีจังหวัดพำณิชย์ จ่ำกัด (สำขำ 1)33,018.70     รำคำต ่ำสุด ปน 0032./1405
19  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,233.32         1,233.32         เฉพำะเจำะจง บริษัท ปัตตำนีจังหวัดพำณิชย์ จ่ำกัด (สำขำ 1) 1,233.32         บริษัท ปัตตำนีจังหวัดพำณิชย์ จ่ำกัด (สำขำ 1) 1,233.32       รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1404
20  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 3,698.00         3,698.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ซี.วำย.แก๊สแอนด์ออยล์ ก่ำจัด (ส่ำนักงำนใหญ่)3,698.00         บริษัท ซี.วำย.แก๊สแอนด์ออยล์ ก่ำจัด (ส่ำนักงำนใหญ่)3,698.00       รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1407
21  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 10,619.15        10,619.15       เฉพำะเจำะจง สำมแยก ปิโตรเลี ยม 10,619.15        สำมแยก ปิโตรเลี ยม 10,619.15     รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1406
22  วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 11,160.00        11,160.00       เฉพำะเจำะจง ก.เครื องเขียน (ส่ำนักงำนใหญ่) 11,160.00        ก.เครื องเขียน (ส่ำนักงำนใหญ่) 11,160.00     รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1655
23  วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว,วัสดุส่ำนักงำน 30,049.00        30,049.00       เฉพำะเจำะจง ก.เครื องเขียน (ส่ำนักงำนใหญ่) 30,049.00        ก.เครื องเขียน (ส่ำนักงำนใหญ่) 30,049.00     รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1656
24 วัสดุส่ำนักงำน 20,925.00        20,925.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท จงกลณีกำรไฟฟ้ำ จ่ำกัด 20,925.00        บริษัท จงกลณีกำรไฟฟ้ำ จ่ำกัด 20,925.00     รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1654
25  วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 135.00            135.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮุสนำ กำรค้ำ 135.00            ร้ำนฮุสนำ กำรค้ำ 135.00         รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1653
26 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว,วัสดุเครื องแต่งกำย 79,485.00        79,485.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั น79,485.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั น79,485.00     รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1673
27  วัสดุส่ำนักงำน 1,500.00         1,500.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สิริปัตตำนี (2015) จ่ำกัด (ส่ำนักงำนใหญ่) 1,500.00         บริษัท สิริปัตตำนี (2015) จ่ำกัด (ส่ำนักงำนใหญ่)1,500.00       รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1672
28  วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 17,250.00        17,250.00       เฉพำะเจำะจง ริส เมดดิเทค 17,250.00        ริส เมดดิเทค 17,250.00     รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1671

รำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

โรงพยำบำลกะพ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี

วันท่ี 30  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



29  วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,780.00         3,780.00         เฉพำะเจำะจง พิพิธ (ส่ำนักงำนใหญ่) 3,780.00         พิพิธ (ส่ำนักงำนใหญ่) 3,780.00       รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1741
30  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื น 400.00            400.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เอส.เอ็นจิเนียริ ง (ส่ำนักงำนใหญ่) 400.00            ร้ำน พี.เอส.เอ็นจิเนียริ ง (ส่ำนักงำนใหญ่) 400.00         รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1742
31  วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 13,200.00        13,200.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด อำร์เอ็ม ซัพพลำย หำดใหญ่ 13,200.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด อำร์เอ็ม ซัพพลำย หำดใหญ่13,200.00     รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1851
32  วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 45,060.00        45,060.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด บี.บี.เค แอดวำนซ์ มัลติเทรด 45,060.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด บี.บี.เค แอดวำนซ์ มัลติเทรด45,060.00     รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1901
33  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื น 2,040.00         2,040.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ทรัพย์มงคลไพบูลย์ 2,040.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ทรัพย์มงคลไพบูลย์ 2,040.00       รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/13594
34  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื น 2,520.00         2,520.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ทรัพย์มงคลไพบูลย์ 2,520.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ทรัพย์มงคลไพบูลย์ 2,520.00       รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/410
35  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื น 2,610.00         2,610.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ทรัพย์มงคลไพบูลย์ 2,610.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ทรัพย์มงคลไพบูลย์ 2,610.00       รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/739
36  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื น 2,100.00         2,100.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ทรัพย์มงคลไพบูลย์ 2,100.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ทรัพย์มงคลไพบูลย์ 2,100.00       รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1095
37  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื น 3,600.00         3,600.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ทรัพย์มงคลไพบูลย์ 3,600.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ทรัพย์มงคลไพบูลย์ 3,600.00       รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1408
38  วัสดุส่ำนักงำน 1,330.00         1,330.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอิฟรำพำณิชย์ 1,330.00         ร้ำนอิฟรำพำณิชย์ 1,330.00       รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/3654
39 ยำ          3,755.70          3,755.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ่ำกัด          3,755.70 บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ่ำกัด        3,755.70 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1690
40 ยำ          2,200.00          2,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอลฟำร์ม จ่ำกัด          2,200.00 บริษัท โกลบอลฟำร์ม จ่ำกัด        2,200.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1691
41 ยำ          2,910.40          2,910.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ่ำกัด          2,910.40 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ่ำกัด        2,910.40 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1692
42 ยำ          7,466.46          7,466.46 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ่ำกัด          7,466.46 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ่ำกัด        7,466.46 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1692
43 ยำ         21,400.00        21,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ่ำกัด         21,400.00 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ่ำกัด      21,400.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1692
44 ยำ         27,862.80        27,862.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ่ำกัด         27,862.80 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ่ำกัด      27,862.80 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1692
45 ยำ          2,040.00          2,040.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ำกัด          2,040.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ำกัด        2,040.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1693
46 ยำ          4,050.00          4,050.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ำกัด          4,050.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ำกัด        4,050.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1693
47 ยำ          9,170.00          9,170.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ำกัด          9,170.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ำกัด        9,170.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1693
48 วัสดุกำรแพทย์          2,140.00          2,140.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด          2,140.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด        2,140.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1694
49 วัสดุกำรแพทย์         10,475.30        10,475.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด         10,475.30 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด      10,475.30 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1694
50 วัสดุกำรแพทย์          2,140.00          2,140.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด          2,140.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด        2,140.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1694
51 วัสดุกำรแพทย์          3,852.00          3,852.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด          3,852.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด        3,852.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1694
52 วัสดุกำรแพทย์          1,048.60          1,048.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด          1,048.60 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด        1,048.60 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1694
53 ยำ          6,034.80          6,034.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด          6,034.80 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด        6,034.80 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1694
54 วัสดุกำรแพทย์          2,118.60          2,118.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด          2,118.60 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด        2,118.60 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1694
55 วัสดุกำรแพทย์          4,494.00          4,494.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด          4,494.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด        4,494.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1694
56 ยำ          1,112.80          1,112.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด          1,112.80 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด        1,112.80 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1694
57 วัสดุกำรแพทย์          7,704.00          7,704.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด          7,704.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด        7,704.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1694
58 ยำ          3,648.70          3,648.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด          3,648.70 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด        3,648.70 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1694
59 ยำ          5,108.18          5,108.18 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด          5,108.18 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ่ำกัด        5,108.18 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1694
60 ยำ          5,039.70          5,039.70 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ่ำกัด

         5,039.70
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ่ำกัด

       5,039.70 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1695
61 วัสดุกำรแพทย์          8,250.00          8,250.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ่ำกัด          8,250.00 บริษัท เด็นท์-เมท จ่ำกัด        8,250.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1696
62 วัสดุกำรแพทย์          6,600.00          6,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ่ำกัด          6,600.00 บริษัท เด็นท์-เมท จ่ำกัด        6,600.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1696
63 ยำ         24,398.00        24,398.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ำกัด         24,398.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ่ำกัด      24,398.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1697
64 ยำ          2,050.00          2,050.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอรำทอรี ส์ 
(1969) จ่ำกัด

         2,050.00
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอรำทอรี ส์ 
(1969) จ่ำกัด

       2,050.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1698



65 ยำ             450.00             450.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอรำทอรี ส์ 
(1969) จ่ำกัด

            450.00
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอรำทอรี ส์ 
(1969) จ่ำกัด

         450.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1698
66 ยำ          3,000.00          3,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.แมนฟำร์มำ จ่ำกัด          3,000.00 บริษัท ที.แมนฟำร์มำ จ่ำกัด        3,000.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1699
67 ยำ          5,000.00          5,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.แมนฟำร์มำ จ่ำกัด          5,000.00 บริษัท ที.แมนฟำร์มำ จ่ำกัด        5,000.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1699
68 ยำ          1,220.00          1,220.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.แมนฟำร์มำ จ่ำกัด          1,220.00 บริษัท ที.แมนฟำร์มำ จ่ำกัด        1,220.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1699
69 ยำ         14,830.00        14,830.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ่ำกัด         14,830.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ่ำกัด      14,830.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1700
70 ยำและวัสดุกำรแพทย์          1,650.00          1,650.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ่ำกัด          1,650.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ่ำกัด        1,650.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1700
71 วัสดุกำรแพทย์         18,000.00        18,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยก๊อส จ่ำกัด         18,000.00 บริษัท ไทยก๊อส จ่ำกัด      18,000.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1701
72 ยำ          2,600.00          2,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ่ำกัด          2,600.00 บริษัท ไทยเอฟดี จ่ำกัด        2,600.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1702

73 ยำ          4,622.40          4,622.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ่ำกัด          4,622.40 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ่ำกัด        4,622.40 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1703
74 ยำ         13,615.00        13,615.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี

 จ่ำกัด
        13,615.00 บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี

 จ่ำกัด
     13,615.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1704

75 วัสดุกำรแพทย์          6,600.00          6,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ่ำกัด          6,600.00 บริษัท ไบโอคอททอน จ่ำกัด        6,600.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1705
76 ยำ          8,680.00          8,680.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์ จ่ำกัด          8,680.00 บริษัท ไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์ จ่ำกัด        8,680.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1706
77 ยำ         11,200.00        11,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอวำลิส จ่ำกัด         11,200.00 บริษัท ไบโอวำลิส จ่ำกัด      11,200.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1707
78 ยำ         10,000.00        10,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 

จ่ำกัด
        10,000.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 

จ่ำกัด
     10,000.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1708

79 ยำ          3,922.00          3,922.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ่ำกัด          3,922.00 บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ่ำกัด        3,922.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1709
80 ยำ          2,900.00          2,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ่ำกัด          2,900.00 บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ่ำกัด        2,900.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1710
81 วัสดุกำรแพทย์         11,851.00        11,851.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ำกัด         11,851.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ำกัด      11,851.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1711
82 วัสดุกำรแพทย์         10,000.00        10,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ำกัด         10,000.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ่ำกัด      10,000.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1711
83 วัสดุกำรแพทย์         21,730.00        21,730.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ่ำกัด         21,730.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ่ำกัด      21,730.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1712
84 ยำ          3,150.00          3,150.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มำฮอฟ จ่ำกัด          3,150.00 บริษัท ฟำร์มำฮอฟ จ่ำกัด        3,150.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1713
85 ยำ 2,190.00         2,190.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท มำซำ แลบ จ่ำกัด 2,190.00         บริษัท มำซำ แลบ จ่ำกัด 2,190.00       รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1714
86 ยำ          3,000.00          3,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มำสุ จ่ำกัด          3,000.00 บริษัท มำสุ จ่ำกัด        3,000.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1715
87 ยำ         13,872.00        13,872.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ่ำกัด         13,872.00 บริษัท ยูโทเป้ียน จ่ำกัด      13,872.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1716
88 ยำ          6,550.00          6,550.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  

จ่ำกัด (มหำชน)
         6,550.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  

จ่ำกัด (มหำชน)
       6,550.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1717

89 ยำ          2,283.84          2,283.84 เฉพำะเจำะจง บริษัท แสงไทย จ่ำกัด          2,283.84 บริษัท แสงไทย จ่ำกัด        2,283.84 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1718
90 ยำ          7,996.00          7,996.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ่ำกัด          7,996.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ่ำกัด        7,996.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1719
91 ยำ          7,500.00          7,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล 

จ่ำกัด
         7,500.00 บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล 

จ่ำกัด
       7,500.00 รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1720

92 ยำ 24,810.00        24,810.00       เฉพำะเจำะจง รพร.สำยบุรี 24,810.00        รพร.สำยบุรี 24,810.00     รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1726
93 วัสดุกำรแพทย์ 750.00            750.00            เฉพำะเจำะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล 750.00            หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล 750.00         รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1721
94 วัสดุกำรแพทย์ 3,420.00         3,420.00         เฉพำะเจำะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล 3,420.00         หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล 3,420.00       รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1721
95 ยำ 3,540.00         3,540.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ภิญโญฟำร์มำซี 3,540.00         หจก.ภิญโญฟำร์มำซี 3,540.00       รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1722
96 วัสดุกำรแพทย์ 29,860.00        29,860.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ดีแอนด์เอ ดีเวลลอป

เม้นท์
29,860.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัด ดีแอนด์เอ ดีเวลลอป

เม้นท์
29,860.00     รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1723

97 วัสดุเภสัชกรรม 2,500.00         2,500.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัดสินสิริ เมดิเทค 2,500.00         ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัดสินสิริ เมดิเทค 2,500.00       รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1724
98 วัสดุกำรแพทย์ 12,000.00        12,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัดสินสิริ เมดิเทค 12,000.00        ห้ำงหุ้นส่วนจ่ำกัดสินสิริ เมดิเทค 12,000.00     รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1724
99 ยำ 9,630.00         9,630.00         เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 9,630.00         องค์กำรเภสัชกรรม 9,630.00       รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1740
100 ยำ 256.80            256.80            เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 256.80            องค์กำรเภสัชกรรม 256.80         รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1740



101 ยำ 39,095.43        39,095.43       เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 39,095.43        องค์กำรเภสัชกรรม 39,095.43     รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1740
102 ยำ 749.00            749.00            เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 749.00            องค์กำรเภสัชกรรม 749.00         รำคำต ่ำสุด ปน.0032.3/1740

103 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 64,000.00        64,000.00       เฉำะเจำะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 64,000.00        หจก.พี.เอส.เมดิเทค 64,000.00     รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1748

104 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 22,800.00        22,800.00       เฉำะเจำะจง ฮำร์โมนิค แลบบอรำทอรี 22,800.00        ฮำร์โมนิค แลบบอรำทอรี 22,800.00     รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1749

105 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 14,500.00        14,500.00       เฉำะเจำะจง บริษัท อำร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ำกัด 14,500.00        บริษัท อำร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ่ำกัด 14,500.00     รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1760

106
จ้ำงตรวจวิเคระห์ทำงห้องปฏิบัติกำร 40,876.00        40,876.00       เฉำะเจำะจง บริษัท มิรำเคิล เฮลท์ กรุ๊ป ๒๐๑๙ จ่ำกัด 40,876.00        บริษัท มิรำเคิล เฮลท์ กรุ๊ป ๒๐๑๙ 

จ่ำกัด
40,876.00     รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1761

107 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 27,760.00        27,760.00       เฉำะเจำะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 27,760.00        หจก.พี.เอส.เมดิเทค 27,760.00     รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1771

108 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 5,500.00         5,500.00         เฉำะเจำะจง ฮำร์โมนิค แลบบอรำทอรี 5,500.00         ฮำร์โมนิค แลบบอรำทอรี 5,500.00       รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1772

109 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 12,600.00        12,600.00       เฉำะเจำะจง เซ้ำเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลำย 12,600.00        เซ้ำเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลำย 12,600.00     รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1826

110 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 5,500.00         5,500.00         เฉำะเจำะจง ฮำร์โมนิค แลบบอรำทอรี 5,500.00         ฮำร์โมนิค แลบบอรำทอรี 5,500.00       รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1827

111 จ้ำงเหมำท่ำฟันปลอม 1,840.40         1,840.40         เฉำะเจำะจง บริษัท ไชยำ-อำรี เด็นตัล แลป จ่ำกัด 1,840.40         บริษัท ไชยำ-อำรี เด็นตัล แลป จ่ำกัด 1,840.40       รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1841

112 วัสดุทันตกรรม 23,370.00        23,370.00       เฉำะเจำะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ่ำกัด 23,370.00        บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ่ำกัด 23,370.00     รำคำต ่ำสุด ปน 0032.3/1842

113 จ้ำงเหมำปรับปรุงและซ่อมแซมโรงพักขยะติดเช้ือ 80,000.00        80,000.00       เฉพำะเจำะจง ยะ ทุ่งยำงแดง  80,000.00 ยะ ทุ่งยำงแดง  80,000.00     รำคำต ่ำสุด 738/2564 



ลว. 2 มิ.ย. 64

ลว. 7 มิ.ย. 64

ลว. 7 มิ.ย. 64

ลว. 7 มิ.ย. 64

ลว. 17 มิ.ย. 64

ลว. 17 มิ.ย. 64

ลว. 18 มิ.ย. 64
ลว. 4 มิ.ย. 64
ลว. 4 มิ.ย. 64
ลว. 4 มิ.ย. 64
ลว. 14 มิ.ย. 64
ลว. 11 มิ.ย. 64
ลว. 11 มิ.ย. 64
ลว. 17 มิ.ย. 64
ลว. 18 มิ.ย. 64
ลว. 17 มิ.ย. 64
ลว. 28 พ.ค. 64

29 เม.ย. 64
29 เม.ย. 64
29 เม.ย. 64
29 เม.ย. 64
4 มิ.ย. 64
4 มิ.ย. 64
4 มิ.ย. 64
4 มิ.ย. 64
10 มิ.ย. 64
10 มิ.ย. 64
10 มิ.ย. 64

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

โรงพยำบำลกะพ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี

วันท่ี 30  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2564

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



15 มิ.ย. 64
16 มิ.ย. 64
22 มิ.ย. 64
24 มิ.ย. 64
29 ธ.ค. 63
28 ม.ค. 64
24 ก.พ. 64
30 มี.ค. 64
29 เม.ย. 64
23 มิ.ย. 64

16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564



16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564

16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564
16/6/2564



16/6/2564
16/6/2564

ลว. 16 มิ.ย. 64

ลว. 16 มิ.ย. 64

ลว. 17 มิ.ย. 64

ลว. 17 มิ.ย. 64

ลว. 18 มิ.ย. 64

ลว. 18 มิ.ย. 64

ลว. 21 มิ.ย. 64

ลว. 21 มิ.ย. 64

ลว. 22 มิ.ย.64

ลว. 22 มิ.ย.64

21 มิ.ย. 64


