
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป

1  วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,250.00         8,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 8,250.00      บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 8,250.00       ราคาต  าสุด

2  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 46,306.00        46,306.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 46,306.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 46,306.00      ราคาต  าสุด

3  วัสดุการแพทย์ 47,000.00        47,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ ากัด 47,000.00    บริษัท ปัตตานีอ๊อกซิเย่น จ ากัด 47,000.00      ราคาต  าสุด

4  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 20,000.00        20,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ริฎวาน การค้า 20,000.00    ร้าน ริฎวาน การค้า 20,000.00      ราคาต  าสุด

5  วัสดุส านักงาน 12,042.00        12,042.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 12,042.00    บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 12,042.00      ราคาต  าสุด

6  วัสดุส านักงาน 13,550.00        13,550.00       เฉพาะเจาะจง ก.เครื องเขียน (ส านักงานใหญ่) 13,550.00    ก.เครื องเขียน (ส านักงานใหญ่) 13,550.00      ราคาต  าสุด

7  ครุภัณฑ์ส านักงาน (ต  ากว่าเกณฑ์) 8,464.00         8,464.00         เฉพาะเจาะจง มะการไฟฟ้า 8,464.00      มะการไฟฟ้า 8,464.00       ราคาต  าสุด

8  วัสดุส านักงาน 29,000.00        29,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 29,000.00    บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 29,000.00      ราคาต  าสุด

9  วัสดุการแพทย์ 4,750.00         4,750.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีแอนด์เอ ดีเวลลอปเม้นท์ 4,750.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีแอนด์เอ ดีเวลลอปเม้นท์ 4,750.00       ราคาต  าสุด

10  วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,906.00        16,906.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เจ เอ็ม คอมพิวเตอร์ 16,906.00    หจก.เจ เอ็ม คอมพิวเตอร์ 16,906.00      ราคาต  าสุด

11  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ต  ากว่าเกณฑ์) 3,600.00         3,600.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาชวา เฮลธ์แคร์ 3,600.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาชวา เฮลธ์แคร์ 3,600.00       ราคาต  าสุด

12  ครุภัณฑ์ส านักงาน(ต  ากว่าเกณฑ์) 4,399.00         4,399.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฟุรกรณ์โฟน ปูยุด 4,399.00      ร้านฟุรกรณ์โฟน ปูยุด 4,399.00       ราคาต  าสุด

13 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 11,000.00        11,000.00       เฉาะเจาะจง บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด 11,000.00    บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด 11,000.00      ราคาต  าสุด

14 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,600.00         5,600.00         เฉาะเจาะจง บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด 5,600.00      บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด 5,600.00       ราคาต  าสุด

15 วัสดุทันตกรรม 16,500.00        16,500.00       เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด 16,500.00    บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด 16,500.00      ราคาต  าสุด

16 วัสดุทันตกรรม 6,300.00         6,300.00         เฉาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด 6,300.00      บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด 6,300.00       ราคาต  าสุด

17 จ้างเหมาท าฟันปลอม 27,060.30        27,060.30       เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 27,060.30    บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 27,060.30      ราคาต  าสุด

18 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 73,500.00        73,500.00       เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 73,500.00    บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 73,500.00      ราคาต  าสุด

19 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,500.00        14,500.00       เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  14,500.00    ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี  14,500.00      ราคาต  าสุด

20 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,000.00        64,000.00       เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดิเทค 64,000.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดิเทค 64,000.00      ราคาต  าสุด

21 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 63,000.00        63,000.00       เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 63,000.00    บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 63,000.00      ราคาต  าสุด

22 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 77,250.00        77,250.00       เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 77,250.00    เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 77,250.00      ราคาต  าสุด

23 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,110.00        24,110.00       เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดิเทค 24,110.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดิเทค 24,110.00      ราคาต  าสุด

24 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 73,500.00        73,500.00       เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 73,500.00    บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 73,500.00      ราคาต  าสุด

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

26 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 33,491.00        33,491.00       เฉาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากัด 33,491.00    บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากัด 33,491.00      ราคาต  าสุด

27 จ้างเหมาบริการ 44,840.00        44,840.00       เฉาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 44,840.00    คารีนา คอมพิวเตอร์ 44,840.00      ราคาต  าสุด

รำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564

โรงพยำบำลกะพ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี

วันท่ี 31  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ



28 จ้างเหมาบริการ 10,000.00        10,000.00       เฉาะเจาะจง อามีน วัสดุ 10,000.00    อามีน วัสดุ 10,000.00      ราคาต  าสุด

29 ครุภัณฑ์ส านักงาน 27,800.00        27,800.00       เฉาะเจาะจง มงคลแอร์ เซอร์วิส 27,800.00    มงคลแอร์ เซอร์วิส 27,800.00      ราคาต  าสุด

30 ครุภัณฑ์ส านักงาน 21,000.00        21,000.00       เฉาะเจาะจง มงคลแอร์ เซอร์วิส 21,000.00    มงคลแอร์ เซอร์วิส 21,000.00      ราคาต  าสุด

31 ครุภัณฑ์ส านักงาน 46,100.00        46,100.00       เฉาะเจาะจง มงคลแอร์ เซอร์วิส 46,100.00    มงคลแอร์ เซอร์วิส 46,100.00      ราคาต  าสุด

32 วัสดุส านักงาน 1,950.00         1,950.00         เฉาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ ากัด 1,950.00      บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ ากัด 1,950.00       ราคาต  าสุด

33 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  37,600.00        37,600.00       เฉาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ ากัด 37,600.00    บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ ากัด 37,600.00      ราคาต  าสุด

34 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  30,800.00        30,800.00       เฉาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ ากัด 30,800.00    บริษัท พี แอนด์ เอส หาดใหญ่ จ ากัด 30,800.00      ราคาต  าสุด

35 ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ 13,000.00        13,000.00       เฉาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 13,000.00    คารีนา คอมพิวเตอร์ 13,000.00      ราคาต  าสุด

36 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 7,000.00         7,000.00         เฉาะเจาะจง หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 7,000.00      ราคาต  าสุด

37 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 89,000.00        89,000.00       เฉาะเจาะจง บจก.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง (1972) 89,000.00    ราคาต  าสุด

38 วัสดุส านักงาน 84,500.00        84,500.00       เฉาะเจาะจง มงคลแอร์ เซอร์วิส 84,500.00    ราคาต  าสุด

39 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 1,850.00         1,850.00         เฉาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 1,850.00      ราคาต  าสุด

40 จ้างเหมาบริการ 36,550.00        36,550.00       เฉาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 36,550.00    ราคาต  าสุด

41 จ้างปรับปรุงอาคารหน่วยบริการปฐมภูมิ 400,000.00      400,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านค าภีร์กระจกอลูมิเนียม 400,000.00  ร้านค าภีร์กระจกอลูมิเนียม 400,000.00    ราคาต  าสุด
42 จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคเพื อเป็นคลินิก ARI 450,506.51      518,000.00      เฉพาะเจาะจง ม่าน สกุลไทย 450,000.00  ม่าน สกุลไทย 450,000.00    ราคาต  าสุด



ปน 0032.3/2365 6 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2537 13 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2571 16 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2572 16 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2573 16 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2574 16 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2575 16 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2576 16 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2620 19 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2621 19 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2711 26 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2712 26 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2556 ลว. 16 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2557 ลว. 16 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2558 ลว. 16 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2559 ลว. 16 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2560 ลว. 16 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2566 ลว. 16 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2567 ลว. 16 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2568 ลว. 16 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2591 ลว. 17 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2592 ลว. 17 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2593 ลว. 17 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2656 ลว. 23 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2657 ลว. 23 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2658 ลว. 23 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2301 ลว. 3 ส.ค. 64

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564

โรงพยำบำลกะพ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี

วันท่ี 31  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2564

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



ปน 0032.3/2300 ลว. 3 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2288 ลว. 2 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2289 ลว. 2 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2297 ลว. 2 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2454 ลว. 10 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2455 ลว. 10 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2456 ลว. 10 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2309 ลว. 3 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2457 ลว. 10 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2439 ลว. 9 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2438 ลว. 9 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2446 ลว. 9 ส.ค. 64

ปน 0032.3/2458 ลว. 10 ส.ค. 64

2659 /2564 23 ส.ค. 64
31 ส.ค. 64


