
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก หมำยเหตุ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป

1 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 27,595.00         27,595.00      เฉาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากัด 27,595.00         บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากัด 27,595.00      ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1206 ลว. 17 ม.ค. 65

2 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,380.00         30,380.00      เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 30,380.00         บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 30,380.00      ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1208 ลว. 17 ม.ค. 65

3 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 76,592.00         76,592.00      เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 76,529.00         บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 76,592.00      ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1209 ลว. 17 ม.ค. 65

4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,350.00          6,350.00        เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 6,350.00          ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 6,350.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1210 ลว. 17 ม.ค. 65

5 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 62,057.00         62,057.00      เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 62,057.00         บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 62,057.00      ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1224 ลว. 18 ม.ค. 65

6 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,100.00         22,100.00      เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 22,100.00         ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 22,100.00      ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1225 ลว. 18 ม.ค. 65

7 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,050.00         19,050.00      เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส.เมดิเทค 19,050.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส.เมดิเทค 19,050.00      ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1226 ลว. 18 ม.ค. 65

8 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 0032.3/1227 ลว. 18 ม.ค. 65

9 วัสดุทันตกรรม 12,720.00         12,720.00      เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท  จ ากัด 12,720.00         บริษัท เด็นท์-เมท  จ ากัด 12,720.00      ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1241 ลว. 19 ม.ค. 65

10 วัสดุทันตกรรม 16,750.00         16,750.00      เฉาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 16,750.00         บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 16,750.00      ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1242 ลว. 19 ม.ค. 65

11 วัสดุทันตกรรม 4,253.25          4,253.25        เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4,253.25          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4,253.25        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1243 ลว. 19 ม.ค. 65

12 วัสดุทันตกรรม 1,647.80          1,647.80        เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,647.80          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,647.80        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1244 ลว. 19 ม.ค. 65

13 วัสดุทันตกรรม 1,241.20          1,241.20        เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,241.20          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,241.20        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1245 ลว. 19 ม.ค. 65

14 จ้างเหมาท าฟันปลอม 2,097.20          2,097.20        เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 2,097.20          บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 2,097.20        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1246 ลว. 19 ม.ค. 65

15 จ้างเหมาท าฟันปลอม 1,200.00          1,200.00        เฉาะเจาะจง บริษัท สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี  จ ากัด 1,200.00          บริษัท สายน  าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี  จ ากัด 1,200.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1247 ลว. 19 ม.ค. 65

16 จ้างเหมาท าฟันปลอม 8,634.90          8,634.90        เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 8,634.90          บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 8,634.90        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1291 ลว. 21 ม.ค. 65

17 วัสดุทันตกรรม 8,610.00          8,610.00        เฉาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด 8,610.00          บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น จ ากัด 8,610.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1292 ลว. 21 ม.ค. 65

18 วัสดุทันตกรรม 3,110.00          3,110.00        เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเอส ออลล์ จ ากัด 3,110.00          บริษัท ดีเอส ออลล์ จ ากัด 3,110.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1293 ลว. 21 ม.ค. 65

19 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 70,210.00         70,210.00      เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 70,210.00         บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 70,210.00      ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1294 ลว. 21 ม.ค. 65

20 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,000.00         29,000.00      เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส.เมดิเทค 29,000.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส.เมดิเทค 29,000.00      ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1295 ลว. 21 ม.ค. 65

21 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16,555.00         16,555.00      เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี 16,555.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี 16,555.00      ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1296 ลว. 21 ม.ค. 65

22 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,000.00         96,000.00      เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 96,000.00         เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 96,000.00      ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1297 ลว. 21 ม.ค. 65

23 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 110,625.00       110,625.00    เฉาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 110,625.00       บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 110,625.00     ราคาต  าสุด จัดซื อ ว.115

24 ยา 5,280.00          5,280.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 5,280.00          บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 5,280.00        ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1142 14/1/2565

25 ยา          10,800.00       10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด          10,800.00 บริษัท คอสม่า เทรดดิ ง จ ากัด       10,800.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1143 14/1/2565

26 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.0032.3/1144 14/1/2565

27 ยา           2,092.80         2,092.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด           2,092.80 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด         2,092.80 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1145 14/1/2565

รำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

โรงพยำบำลกะพ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี

วันท่ี  31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



28 ยา          22,919.40       22,919.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          22,919.40 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด       22,919.40 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1145 14/1/2565

29 ยา           9,993.80         9,993.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด           9,993.80 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด         9,993.80 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1145 14/1/2565

30 ยา           4,938.00         4,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง จ ากัด           4,938.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ ง จ ากัด         4,938.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1146 14/1/2565

31 วัสดุการแพทย์           5,800.00         5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด           5,800.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด         5,800.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1147 14/1/2565

32 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.0032.3/1148 14/1/2565

33 ยา           3,177.90         3,177.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด           3,177.90 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด         3,177.90 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1148 14/1/2565

34 วัสดุการแพทย์           6,398.60         6,398.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด           6,398.60 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด         6,398.60 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1148 14/1/2565

35 วัสดุการแพทย์           3,852.00         3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด           3,852.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด         3,852.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1148 14/1/2565

36 ยา           3,274.20         3,274.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด           3,274.20 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด         3,274.20 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1149 14/1/2565

37 ยา           2,022.30         2,022.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด           2,022.30 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด         2,022.30 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1149 14/1/2565

38 ยา           2,750.00         2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด           2,750.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด         2,750.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1150 14/1/2565

39 วัสดุการแพทย์           6,096.00         6,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด           6,096.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด         6,096.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1151 14/1/2565

40 ยา           4,622.40         4,622.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮั ว จ ากัด           4,622.40 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั ว จ ากัด         4,622.40 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1152 14/1/2565

41 ยา           3,750.00         3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี  จ ากัด           3,750.00 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี  จ ากัด         3,750.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1153 14/1/2565

42 วัสดุการแพทย์          11,655.00       11,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด          11,655.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด       11,655.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1154 14/1/2565

43 วัสดุการแพทย์           3,260.00         3,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด           3,260.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด         3,260.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1154 14/1/2565

44 วัสดุการแพทย์           4,710.00         4,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด           4,710.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด         4,710.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1155 14/1/2565

45 วัสดุการแพทย์          13,900.00       13,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด          13,900.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด       13,900.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1155 14/1/2565

46 ยา 2,850.00          2,850.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 2,850.00          บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 2,850.00        ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1156 14/1/2565

47 ยา          20,210.00       20,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด          20,210.00 บริษัท ยูเมด้า จ ากัด       20,210.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1157 14/1/2565

48 ยา           7,216.00         7,216.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากัด 
(มหาชน)

          7,216.00 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากัด 
(มหาชน)

        7,216.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1158 14/1/2565

49 ยา           3,110.00         3,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด           3,110.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด         3,110.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1159 14/1/2565

50 วัสดุการแพทย์           5,290.00         5,290.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล           5,290.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล         5,290.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1160 14/1/2565

51 วัสดุการแพทย์           5,284.00         5,284.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล           5,284.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล         5,284.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1160 14/1/2565

52 วัสดุการแพทย์           9,525.00         9,525.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล           9,525.00 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล         9,525.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1160 14/1/2565

53 ยา           1,400.00         1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี           1,400.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี         1,400.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1161 14/1/2565

54 ยา           3,300.00         3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี           3,300.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี         3,300.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1161 14/1/2565

55 วัสดุการแพทย์          57,400.00       57,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค          57,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค       57,400.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1162 14/1/2565

56 ยา 29,248.78         29,248.78      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 29,248.78         องค์การเภสัชกรรม 29,248.78      ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1216 18/1/2565

57 ยา          11,556.00       11,556.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม          11,556.00 องค์การเภสัชกรรม       11,556.00 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1216 18/1/2565

58 ยา              100.68           100.68 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม              100.68 องค์การเภสัชกรรม           100.68 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1216 18/1/2565

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



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

61 วัสดุบริโภค 12,800.00         12,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคอปือเซาะ สาเมาะ 12,800.00         ร้านคอปือเซาะ สาเมาะ 12,800.00      ราคาต  าสุด ว.115

62 จ้างเหมาบริการ 14,280.00         14,280.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ 14,280.00         ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ 14,280.00      ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1072 11/1/2565

63 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(ต  ากว่าเกณฑ์) 7,900.00          7,900.00        เฉพาะเจาะจง อาชวา เฮลธ์แคร์ 7,900.00          อาชวา เฮลธ์แคร์ 7,900.00        ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1007 6/1/2565

64 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00         37,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.รีเบส 37,000.00         หจก.รีเบส 37,000.00      ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1059 10/1/2565

65 ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 46,000.00         46,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค เซอร์จิตอล จ ากัด 46,000.00         บริษัท อินโนเทค เซอร์จิตอล จ ากัด 46,000.00      ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1058 10/1/2565

66 จ้างเหมาบริการ 8,000.00          8,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านค าภีร์กระจกอลูมิเนียม 8,000.00          ร้านค าภีร์กระจกอลูมิเนียม 8,000.00        ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1060 10/1/2565

67 วัสดุบริโภค 18,450.00         18,450.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ 18,450.00         ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ 18,450.00      ราคาต  าสุด ว.115

68 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก 48,000.00         48,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านค าภีร์กระจกอลูมิเนียม 48,000.00         ร้านค าภีร์กระจกอลูมิเนียม 48,000.00      ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1132 13/1/2565

69 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก 36,000.00         36,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านค าภีร์กระจกอลูมิเนียม 36,000.00         ร้านค าภีร์กระจกอลูมิเนียม 36,000.00      ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1133 13/1/2565

70 จ้างเหมาบ ารุงรักษาเครื องปรับอาการศ 8,000.00          8,000.00        เฉพาะเจาะจง ทีพีแอร์ 8,000.00          ทีพีแอร์ 8,000.00        ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1230 18/1/2565

71 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 54,000.00         54,000.00      เฉพาะเจาะจง คารีนา คอมพิวเตอร์ 54,000.00         คารีนา คอมพิวเตอร์ 54,000.00      ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1249 19/1/2565

72 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6,110.00          6,110.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 6,110.00          หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 6,110.00        ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1248 19/1/2565

73 วัสดุบริโภค 4,000.00          4,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ 4,000.00          ร้านนางสาวอรนุช ซีบะ 4,000.00        ราคาต  าสุด ว.115

74 จ้างเหมาบริการ 4,500.00          4,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทเซาร์เทิร์น คาลิเบรชั นเซอร์วิส จ ากัด 4,500.00          บริษัทเซาร์เทิร์น คาลิเบรชั นเซอร์วิส จ ากัด 4,500.00        ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1364 26/1/2565

75 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 16,580.00         16,580.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 16,580.00         หจก.ปัตตานีธีระยางยนต์ 16,580.00      ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1365 26/1/2565

76 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,115.00          5,115.00        เฉพาะเจาะจง วีระแอร์ 5,115.00          วีระแอร์ 5,115.00        ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1366 26/1/2565

77  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 1,150.00          1,150.00        เฉพาะเจาะจง นางไซนะ หะมะบากา 1,150.00          นางไซนะ หะมะบากา 1,150.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/980 5 ม.ค. 65

78  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 3,200.00          3,200.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญสินเฟอร์นิเจอร์ (ส านักงานใหญ่) 3,200.00          หจก.บุญสินเฟอร์นิเจอร์ (ส านักงานใหญ่) 3,200.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/979 5 ม.ค. 65

79  วัสดุการแพทย์ 3,600.00          3,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 3,600.00          บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 3,600.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1048 10 ม.ค. 65

80  วัสดุส านักงาน 1,100.00          1,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั น จ ากัด 1,100.00          บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั น จ ากัด 1,100.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1049 10 ม.ค. 65

81  วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื น 1,500.00          1,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ออยล์ ก าจัด (ส านักงานใหญ่) 1,500.00          บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ออยล์ ก าจัด (ส านักงานใหญ่) 1,500.00        ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1114 12 ม.ค. 65


