
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก หมำยเหตุ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป

1 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 30,840.00            30,840.00      เฉาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากัด 30,840.00      บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากัด 30,840.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/724 ลว. 16 ธ.ค. 64

2 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 59,301.00            59,301.00      เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 59,301.00      บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากั 59,301.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/725 ลว. 16 ธ.ค. 64

3 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,000.00            19,000.00      เฉาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 19,000.00      บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 19,000.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/726 ลว. 16 ธ.ค. 64

4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,300.00            96,300.00      เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 96,300.00      ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 96,300.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/727 ลว. 16 ธ.ค. 64

5 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 44,300.00            44,300.00      เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดิเทค 44,300.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดิเทค 44,300.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/728 ลว. 16 ธ.ค. 64

6 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 73,690.00            73,690.00      เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 73,690.00      บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 73,690.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/736 ลว. 17 ธ.ค. 64

7 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 71,234.00            71,234.00      เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 71,234.00      บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 71,234.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/737 ลว. 17 ธ.ค. 64

8 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,150.00            48,150.00      เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 48,150.00      ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 48,150.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/738 ลว. 17 ธ.ค. 64

9 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,710.00            22,710.00      เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดิเทค 22,710.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดิเทค 22,710.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/739 ลว. 17 ธ.ค. 64

10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,260.00            29,260.00      เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 29,260.00      บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 29,260.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/765 ลว. 20 ธ.ค. 64

11 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,125.00              7,125.00        เฉาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 7,125.00        บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 7,125.00      ราคาต  าสุด ปน 0032.3/766 ลว. 20 ธ.ค. 64

12 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 83,000.00            83,000.00      เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 83,000.00      เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 83,000.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/767 ลว. 20 ธ.ค. 64

13 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 47,760.00            47,760.00      เฉาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 47,760.00      บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 47,760.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/768 ลว. 20 ธ.ค. 64

14 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,000.00            64,000.00      เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดไลน์ 64,000.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส. เมดไลน์ 64,000.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/769 ลว. 20 ธ.ค. 64

15 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 100,000.00          100,000.00    เฉาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 100,000.00     บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 100,000.00   ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115

16 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 62,500.00            62,500.00      เฉาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 62,500.00      บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 62,500.00     ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115

17 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 62,500.00            62,500.00      เฉาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 62,500.00      บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 62,500.00     ราคาต  าสุด จัดซ้ือ ว.115

18 ยา               5,400.00         5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด         5,400.00 บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด       5,400.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/666 16/12/2565

19 วัสดุการแพทย์               4,500.00         4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ ากัด         4,500.00 บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ ากัด       4,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/667 16/12/2565

20 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.0032.3/668 16/12/2565

21 วัสดุการแพทย์               6,955.00         6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด         6,955.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด       6,955.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/669 16/12/2565

22 ยา               3,648.70         3,648.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด         3,648.70 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด       3,648.70 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/669 16/12/2565

23 ยา               3,033.45         3,033.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด         3,033.45 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด       3,033.45 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/669 16/12/2565

24 ยา               4,449.06         4,449.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด         4,449.06 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด       4,449.06 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/670 16/12/2565

25 ยา               2,750.00         2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด         2,750.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด       2,750.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/671 16/12/2565

26 ยา                 480.00           480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด           480.00 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด          480.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/672 16/12/2565

27 ยา                 240.00           240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด           240.00 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด          240.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/672 16/12/2565

รำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

โรงพยำบำลกะพ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี

วันท่ี  31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



28 ยาและวัสดุการแพทย์               2,616.00         2,616.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด         2,616.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด       2,616.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/673 16/12/2565

29 วัสดุการแพทย์               6,620.00         6,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด         6,620.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด       6,620.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/674 16/12/2565

30 ยา               6,590.00         6,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด         6,590.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด       6,590.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/675 16/12/2565

31 ยา               3,270.00         3,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด         3,270.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด       3,270.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/676 16/12/2565

32 วัสดุการแพทย์               7,351.00         7,351.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด         7,351.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด       7,351.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/677 16/12/2565

33 ยา               7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จ ากัด         7,000.00 บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จ ากัด       7,000.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/678 16/12/2565

34 ยา               2,690.00         2,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด         2,690.00 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด       2,690.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/679 16/12/2565

35 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.0032.3/680 16/12/2565

36 ยา                 860.00           860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด           860.00 บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด          860.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/681 16/12/2565

37 ยา               3,210.00         3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด         3,210.00 บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด       3,210.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/681 16/12/2565

38 ยา               3,080.00         3,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากัด         3,080.00 บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์ เฮาส์ จ ากัด       3,080.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/682 16/12/2565

39 ยา             16,670.00       16,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)       16,670.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากัด (มหาชน)      16,670.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/683 16/12/2565

40 ยา               3,572.00         3,572.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด         3,572.00 บริษัท วิทยาศรม จ ากัด       3,572.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/684 16/12/2565

41 ยา               5,486.00         5,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด         5,486.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด       5,486.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/685 16/12/2565

42 วัสดุการแพทย์               4,500.00         4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล         4,500.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล       4,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/686 16/12/2565

43 ยา 9,900.00              9,900.00        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 9,900.00        องค์การเภสัชกรรม 9,900.00      ราคาต  าสุด ปน.0032.3/459 16/11/2565

44 ยา               5,778.00         5,778.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม         5,778.00 องค์การเภสัชกรรม       5,778.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/459 16/11/2565

45 ยา             13,500.00       13,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม       13,500.00 องค์การเภสัชกรรม      13,500.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/459 16/11/2565

46 ยา 14,934.24            14,934.24      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 14,934.24      องค์การเภสัชกรรม 14,934.24     ราคาต  าสุด ปน.0032.3/716 16/12/2565

47 ยา                 251.70           251.70 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม           251.70 องค์การเภสัชกรรม          251.70 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/716 16/12/2565

48 ยา 2,220.00              2,220.00        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,220.00        องค์การเภสัชกรรม 2,220.00      ราคาต  าสุด ปน.0032.3/716 16/12/2565

49 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 333,625.00          333,625.00    เฉพาะเจาะจง หจก.รีเบส 333,625.00     หจก.รีเบส 333,625.00   ราคาต  าสุด ปน.0032.3/640 30/11/2565

50 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ต  ากว่าเกณฑ์) 11,890.00            11,890.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ประเสริฐการไฟฟ้า 11,890.00      หจก.ประเสริฐการไฟฟ้า 11,890.00     ราคาต  าสุด ปน.0032.3/630 29/11/2565

51 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ต  ากว่าเกณฑ์) 2,500.00              2,500.00        เฉพาะเจาะจง สุวลัยปัตตานี 2,500.00        สุวลัยปัตตานี 2,500.00      ราคาต  าสุด ปน.0032.3/631 29/11/2565

52 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 31,980.00            31,980.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทปัตตานีอินโฟกัส จ ากัด 31,980.00      บริษัทปัตตานีอินโฟกัส จ ากัด 31,980.00     ราคาต  าสุด ปน.0032.3/632 29/11/2565

53 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 7,500.00              7,500.00        เฉพาะเจาะจง ทีพีแอร์ 7,500.00        ทีพีแอร์ 7,500.00      ราคาต  าสุด ปน.0032.3/633 29/11/2565

54 วัสดุยานยนต์และขนส่ง 3,800.00              3,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 3,800.00        หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 3,800.00      ราคาต  าสุด ปน.0032.3/629 29/11/2565

55 ซ่อมครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง 2,570.14              2,570.14        เฉพาะเจาะจง บจก.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง(1972) 2,570.14        บจก.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง(1972) 2,570.14      ราคาต  าสุด ปน.0032.3/660 13/12/2565

56 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,500.00            18,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.รีเบส 18,500.00      หจก.รีเบส 18,500.00     ราคาต  าสุด ปน.0032.3/748 17/12/2565

57 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 7,600.00              7,600.00        เฉพาะเจาะจง ทีพีแอร์ 7,600.00        ทีพีแอร์ 7,600.00      ราคาต  าสุด ปน.0032.3/749 17/12/2565

58 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 18,000.00            18,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านค าภีร์กระจกอลูมิเนียม 18,000.00      ร้านค าภีร์กระจกอลูมิเนียม 18,000.00     ราคาต  าสุด ปน.0032.3/812 22/12/2565

59 วัสดุบริโภค 59,600.00            59,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ 59,600.00      ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ 59,600.00     ราคาต  าสุด ว.115



60 วัสดุบริโภค 33,800.00            33,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ 33,800.00      ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ 33,800.00     ราคาต  าสุด ว.115

61 วัสดุบริโภค 30,050.00            30,050.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ 30,050.00      ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ 30,050.00     ราคาต  าสุด ว.115

62 จ้างเหมาบริการ 16,000.00            16,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านค าภีร์กระจกอลูมิเนียม 16,000.00      ร้านค าภีร์กระจกอลูมิเนียม 16,000.00     ราคาต  าสุด ปน.0032.3/834 23/12/2565

63 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(ต  ากว่าเกณฑ์) 9,000.00              9,000.00        เฉพาะเจาะจง อาชวา เฮลธ์แคร์ 9,000.00        อาชวา เฮลธ์แคร์ 9,000.00      ราคาต  าสุด ปน.0032.3/835 23/12/2565

64 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,000.00            26,000.00      เฉพาะเจาะจง อาชวา เฮลธ์แคร์ 26,000.00      อาชวา เฮลธ์แคร์ 26,000.00     ราคาต  าสุด ปน.0032.3/853 24/12/2565

65 จ้างเหมาบริการ 30,000.00            30,000.00      เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 30,000.00      โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 30,000.00     ราคาต  าสุด ปน.0032.3/836 23/12/2565

66 วัสดุบริโภค 2,700.00              2,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปูซียะห์ บากา 2,700.00        ร้านปูซียะห์ บากา 2,700.00      ราคาต  าสุด ว.115

67 วัสดุบริโภค 3,150.00              3,150.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปูซียะห์ บากา 3,150.00        ร้านปูซียะห์ บากา 3,150.00      ราคาต  าสุด ว.115

68 วัสดุบริโภค 450.00                450.00          เฉพาะเจาะจง ร้านปูซียะห์ บากา 450.00          ร้านปูซียะห์ บากา 450.00         ราคาต  าสุด ว.115

69 วัสดุบริโภค 1,050.00              1,050.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปูซียะห์ บากา 1,050.00        ร้านปูซียะห์ บากา 1,050.00      ราคาต  าสุด ว.115

70 วัสดุบริโภค 2,100.00              2,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปูซียะห์ บากา 2,100.00        ร้านปูซียะห์ บากา 2,100.00      ราคาต  าสุด ว.115

71 วัสดุบริโภค 1,050.00              1,050.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปูซียะห์ บากา 1,050.00        ร้านปูซียะห์ บากา 1,050.00      ราคาต  าสุด ว.115

72 วัสดุบริโภค 1,500.00              1,500.00        เฉพาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,500.00        กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,500.00      ราคาต  าสุด ว.115

73 วัสดุบริโภค 1,500.00              1,500.00        เฉพาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,500.00        กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,500.00      ราคาต  าสุด ว.115

74 วัสดุบริโภค 900.00                900.00          เฉพาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 900.00          กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 900 ราคาต  าสุด ว.115

75 วัสดุบริโภค 6,300.00              6,300.00        เฉพาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00        กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,300.00      ราคาต  าสุด ว.115

76 วัสดุบริโภค 4,200.00              4,200.00        เฉพาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00        กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 4,200.00      ราคาต  าสุด ว.115

77 วัสดุบริโภค 6,000.00              6,000.00        เฉพาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,000.00        กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 6,000.00      ราคาต  าสุด ว.115

78 วัสดุบริโภค 3,000.00              3,000.00        เฉพาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 3,000.00        กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 3,000.00      ราคาต  าสุด ว.115

79 วัสดุบริโภค 1,500.00              1,500.00        เฉพาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,500.00        กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 1,500.00      ราคาต  าสุด ว.115

80 วัสดุบริโภค 3,000.00              3,000.00        เฉพาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 3,000.00        กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 3,000.00      ราคาต  าสุด ว.115

81 วัสดุบริโภค 850.00                850.00          เฉพาะเจาะจง กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 850.00          กะพ้อฮาลาลฟู๊ด 850.00         ราคาต  าสุด ว.115

82  ค่าใช้จ่ายลักษณะอื น 1,820.00              1,820.00        เฉพาะเจาะจง คเชนท์ หวังธรรมมัง 1,820.00        คเชนท์ หวังธรรมมัง 1,820.00      ราคาต  าสุด ปน.0032.3/650 2 ธ.ค. 64

83  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 920.00                920.00          เฉพาะเจาะจง พิพิธ (ส านักงานใหญ่) 920.00          พิพิธ (ส านักงานใหญ่) 920.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/649 2 ธ.ค. 64

84  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 3,089.00              3,089.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโย OK 20 3,089.00        ร้านโย OK 20 3,089.00      ราคาต  าสุด ปน 0032.3/651 2 ธ.ค. 64

85  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 2,320.00              2,320.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอิฟราพาณิชย์ 2,320.00        ร้านอิฟราพาณิชย์ 2,320.00      ราคาต  าสุด ปน 0032.3/664 2 ธ.ค. 64

86  วัสดุส านักงาน 15,000.00            15,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 15,000.00      บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 15,000.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/654 7 ธ.ค. 64

87  วัสดุส านักงาน 18,800.00            18,800.00      เฉพาะเจาะจง ก.เครื องเขียน (ส านักงานใหญ่) 18,800.00      ก.เครื องเขียน (ส านักงานใหญ่) 18,800.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/655 7 ธ.ค. 64

88  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 859.00                859.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสองสามก้าว 859.00          ร้านสองสามก้าว 859.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/656 8 ธ.ค. 64

89  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 41,360.00            41,360.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 41,360.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 41,360.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/657 8 ธ.ค. 64
90  ครุภัณฑ์การเกษตร(ต  ากว่าเกณฑ์),วัสดุก่อสร้าง

,วัสดุประปา,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
12,728.00            12,728.00      เฉพาะเจาะจง เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 12,728.00      เอ็ม.ซี วัสดุก่อสร้าง 12,728.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/665 15 ธ.ค. 64

91  วัสดุการแพทย์ 13,200.00            13,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 13,200.00      บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 13,200.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/806 22 ธ.ค. 64



92  วัสดุส านักงาน 16,256.00            16,256.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอิฟราพาณิชย์ 16,256.00      ร้านอิฟราพาณิชย์ 16,256.00     ราคาต  าสุด ปน 0032.3/805 22 ธ.ค. 64


