


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนว่ยงาน :     โรงพยาบาลกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี                                                    . 
 
วัน/เดือน/ปี :   2  กันยายน  2563                                                                          . 
 
หัวข้อ:    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน  พฤษภาคม – กรกฎาคม  2563  (แบบ สขร.1)  . 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม  2563 (แบบ สขร.1)  
  ตามรายละเอียดที่แนบ . 
 
Linkภายนอก :    ไม่มี                                                                                            . 
 
หมายเหตุ :                                                                                                            . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
เจะรอฮานา  เจะน ุ ถนัด  อาวารุลหัก 

(นางสาวเจะรอฮานา  เจะน)ุ (นายถนัด  อาวารลุหัก) 
นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

วันท่ี  2  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2563    
                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ 
           วนัท่ี  2  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 

  
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
อัสซัม  บือแน 

(นายอัสซมั  บือแน) 
  นักวชิาการคอมพิวเตอร์ 

                                                  วันท่ี  2  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
 



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุ

1 วสัดุอื่นๆ               3,080.00     3,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุค๊เน็ท จ ากัด     3,080.00 บริษัท บุค๊เน็ท จ ากัด 3,080.00    ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6252 3 ก.ค. 63

2 วสัดุการแพทย์             12,000.00    12,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อาชวา เฮลธแ์คร์   12,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อาชวา เฮลธแ์คร์ 12,000.00  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6482 8 ก.ค. 63

3 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ               1,740.00     1,740.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปัตตานีธรีะยางยนต์     1,740.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปัตตานีธรีะยางยนต์ 1,740.00    ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6483 8 ก.ค. 63

4
 วสัดุก่อสร้าง

              7,610.00     7,610.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท น ารุ่ง เคหะภัณฑ์ จ ากัด (ส านักงาน

ใหญ่)     7,610.00

บริษัท น ารุ่ง เคหะภัณฑ์ จ ากัด (ส านักงาน

ใหญ่) 7,610.00    ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6613 10 ก.ค. 63

5
 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

              8,100.00     8,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ ากัด  (ส านักงาน

ใหญ่)     8,100.00

บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จ ากัด  (ส านักงาน

ใหญ่) 8,100.00    ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6612 10 ก.ค. 63

6

 ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และ

การแพทย์             45,000.00    45,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อาชวา เฮลธแ์คร์   45,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อาชวา เฮลธแ์คร์ 45,000.00  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/2806 14 ก.ค. 63

7  ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะฯ             26,161.50    26,161.50 เฉพาะเจาะจง ออโต้เวลิด์ ส านักงานใหญ่   26,161.50 ออโต้เวลิด์ ส านักงานใหญ่ 26,161.50  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6810 14 ก.ค. 63

8  ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             48,685.00    48,685.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เคที. อิเลคทริก เซอร์วสิ (ส านักงาน

ใหญ่)

  48,685.00 ร้าน เคที. อิเลคทริก เซอร์วสิ (ส านักงาน

ใหญ่)

48,685.00  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6918 15 ก.ค. 63

9  ค่าจา้งเหมา             10,000.00    10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อาชวา เฮลธแ์คร์   10,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อาชวา เฮลธแ์คร์ 10,000.00  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/7050 16 ก.ค. 63

10
 วสัดุงานบ้านงานครัว

              5,500.00     5,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อาร์เอ็ม ซัพพลาย 

หาดใหญ่     5,500.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อาร์เอ็ม ซัพพลาย 

หาดใหญ่ 5,500.00    ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/7103 17 ก.ค. 63

11  วสัดุงานบ้านงานครัว             12,780.00    12,780.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รีเบส   12,780.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รีเบส 12,780.00  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/7102 17 ก.ค. 63

12
 ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

              4,000.00     4,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน เคที. อิเลคทริก เซอร์วสิ (ส านักงาน

ใหญ่)     4,000.00

ร้าน เคที. อิเลคทริก เซอร์วสิ (ส านักงาน

ใหญ่) 4,000.00    ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/7224 20 ก.ค. 63

13  วสัดุส านักงาน                 562.00        562.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ล๊อค ปร้ิน       562.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ล๊อค ปร้ิน 562.00      ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/7330 22 ก.ค. 63

14
 วสัดุส านักงาน

            19,570.00    19,570.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากัด (ส านักงาน

ใหญ่)   19,570.00

บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ ากัด (ส านักงาน

ใหญ่) 19,570.00  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6484 8 ก.ค. 63

15 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ               2,940.00     2,940.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปัตตานีธรีะยางยนต์     2,940.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ปัตตานีธรีะยางยนต์ 2,940.00    ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/7060 16 ก.ค. 63

16 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์             72,000.00    72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด   72,000.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 72,000.00  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6938 ลว.15 ก.ค.63

17 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์             55,690.00    55,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด   55,690.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 55,690.00  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6939 ลว.15 ก.ค.63

18 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์             72,000.00    72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด   72,000.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 72,000.00  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6940 ลว.15 ก.ค.63

19 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์             62,000.00    62,000.00 เฉพาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย   62,000.00 เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย 62,000.00  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6941 ลว.15 ก.ค.63

และราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาลกะพ้อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

วันที ่ 31 กรกฎาคม 2563

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุและราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

20 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์             50,000.00    50,000.00 เฉพาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย   50,000.00 เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย 50,000.00  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6942 ลว.15 ก.ค.63

21 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์               8,820.00     8,820.00 เฉพาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย     8,820.00 เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย 8,820.00    ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6943 ลว.15 ก.ค.63

22 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์             80,020.00    82,020.00 เฉพาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย   82,020.00 เซ้าเทิร์น เทคโนโลย ีซัพพลาย 82,020.00  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6944 ลว.15 ก.ค.63

23 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์             25,038.00    25,038.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี   25,038.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอ็ม.ที.แล็บบอราตอรี 25,038.00  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6945 ลว.15 ก.ค.63

24 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์             30,822.00    30,822.00 เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี   30,822.00 ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 30,822.00  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6946 ลว.15 ก.ค.63

25 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์             22,000.00    22,000.00 เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี   22,000.00 ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 22,000.00  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6947 ลว.15 ก.ค.63

26 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์             12,900.00    12,900.00 เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี   12,900.00 ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 12,900.00  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6948 ลว.15 ก.ค.63

27

จา้งตรวจวเิคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการ             41,546.00    41,546.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากัด   41,546.00 บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากัด 41,546.00  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6949 ลว.15 ก.ค.63

28

จา้งซ่อมครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และ

การแพทย์             12,500.00    12,500.00 เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี   12,500.00 ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 12,500.00  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6950 ลว.15 ก.ค.63

29 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์               6,000.00     6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด     6,000.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 6,000.00    ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6951 ลว.15 ก.ค.63

30 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์             16,300.00    16,300.00 เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี   16,300.00 ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 16,300.00  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/6952 ลว.15 ก.ค.63

31 จา้งเหมาท าฟันปลอม               4,518.61     4,518.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด     4,518.61 บริษัท ไชยา-อารี เด็นตัล แลป จ ากัด 4,518.61    ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/7250 ลว. 20 ก.ค.63

32 วสัดุทันตกรรม             15,803.90    15,803.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด   15,803.90 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 15,803.90  ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/7251 ลว. 20 ก.ค.63

33 วสัดุทันตกรรม               9,052.20     9,052.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด     9,052.20 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 9,052.20    ราคาต่ าสุด ปน 0032.3/7252 ลว. 20 ก.ค.63

34 ยา               9,300.00     9,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด     9,300.00 บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด     9,300.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7156 17 ก.ค. 63

35 ยา               6,000.00     6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด     6,000.00 บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด     6,000.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7163 17 ก.ค. 63

36 วสัดุการแพทย์               6,520.00     6,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ ากัด     6,520.00 บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จ ากัด     6,520.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7138 17 ก.ค. 63

37 วสัดุการแพทย์               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 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7154 17 ก.ค. 63

38 ยา               7,254.60     7,254.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     7,254.60 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     7,254.60 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7139 17 ก.ค. 63

39 ยา               9,672.80     9,672.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     9,672.80 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     9,672.80 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7140 17 ก.ค. 63

40 ยา               9,672.80     9,672.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     9,672.80 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     9,672.80 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7141 17 ก.ค. 63

41 ยา               9,672.80     9,672.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     9,672.80 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     9,672.80 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7142 17 ก.ค. 63

42 ยา               4,194.40     4,194.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     4,194.40 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด     4,194.40 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7148 17 ก.ค. 63

43 ยา               8,400.00     8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     8,400.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด     8,400.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7169 17 ก.ค. 63

44 วสัดุการแพทย์               3,920.00     3,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด     3,920.00 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด     3,920.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7145 17 ก.ค. 63

45 ยา               8,756.88     8,756.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     8,756.88 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     8,756.88 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7146 17 ก.ค. 63

46 วสัดุการแพทย์               6,955.00     6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     6,955.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     6,955.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7147 17 ก.ค. 63

47 วสัดุการแพทย์               1,658.50     1,658.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     1,658.50 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     1,658.50 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7149 17 ก.ค. 63



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุและราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

48 วสัดุการแพทย์               1,872.50     1,872.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     1,872.50 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     1,872.50 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7151 17 ก.ค. 63

49 วสัดุการแพทย์               7,704.00     7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     7,704.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     7,704.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7152 17 ก.ค. 63

50 ยา               3,620.88     3,620.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     3,620.88 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     3,620.88 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7153 17 ก.ค. 63

51 วสัดุการแพทย์               6,147.15     6,147.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     6,147.15 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     6,147.15 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7167 17 ก.ค. 63

52 ยา               4,686.60     4,686.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     4,686.60 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     4,686.60 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7117 17 ก.ค. 63

53 วสัดุการแพทย์               2,568.00     2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     2,568.00 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด     2,568.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7119 17 ก.ค. 63

54 ยา

            11,267.10    11,267.10

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด   11,267.10 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด   11,267.10

ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7168 17 ก.ค. 63

55 ยา             29,500.00    29,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด   29,500.00 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด   29,500.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7132 17 ก.ค. 63

56 ยา               6,408.60     6,408.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด     6,408.60 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด     6,408.60 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7158 17 ก.ค. 63

57 ยา                 500.00        500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด       500.00 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด       500.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7121 17 ก.ค. 63

58 ยา                 500.00        500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด       500.00 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด       500.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7122 17 ก.ค. 63

59 วสัดุการแพทย์               3,450.00     3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด     3,450.00 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด     3,450.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7176 17 ก.ค. 63

60 วสัดุการแพทย์             10,504.00    10,504.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด   10,504.00 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด   10,504.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7175 17 ก.ค. 63

61 ยา               1,765.50     1,765.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด     1,765.50 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด     1,765.50 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7172 17 ก.ค. 63

62 ยา               2,311.20     2,311.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด     2,311.20 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด     2,311.20 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7178 17 ก.ค. 63

63 ยา
              5,088.00     5,088.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 

จ ากัด
    5,088.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 

จ ากัด
    5,088.00

ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7135 17 ก.ค. 63

64 ยา
              5,000.00     5,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 

จ ากัด
    5,000.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 

จ ากัด
    5,000.00

ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7136 17 ก.ค. 63

65 ยา
              9,200.00     9,200.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 

จ ากัด
    9,200.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 

จ ากัด
    9,200.00

ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7137 17 ก.ค. 63

66 ยา
            13,800.00    13,800.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 

จ ากัด
  13,800.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 

จ ากัด
  13,800.00

ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7164 17 ก.ค. 63

67 ยา
            17,520.00    17,520.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 

จ ากัด
  17,520.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 

จ ากัด
  17,520.00

ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7165 17 ก.ค. 63

68 ยา             11,700.00    11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด   11,700.00 บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด   11,700.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7143 17 ก.ค. 63

69 ยา               3,274.00     3,274.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด     3,274.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด     3,274.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7171 17 ก.ค. 63

70 วสัดุการแพทย์               2,400.00     2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด     2,400.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด     2,400.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7179 17 ก.ค. 63

71 วสัดุการแพทย์             22,150.00    22,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด   22,150.00 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด   22,150.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7120 17 ก.ค. 63



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุและราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

72 ยา               2,220.00     2,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด     2,220.00 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด     2,220.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7170 17 ก.ค. 63

73 ยา               2,580.00     2,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด     2,580.00 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด     2,580.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7118 17 ก.ค. 63

74 ยา               2,555.90     2,555.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยเูมด้า จ ากัด     2,555.90 บริษัท ยเูมด้า จ ากัด     2,555.90 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7160 17 ก.ค. 63

75 ยา
            21,520.00    21,520.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากัด 

(มหาชน)
  21,520.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  จ ากัด 

(มหาชน)
  21,520.00

ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7157 17 ก.ค. 63

76 ยา               3,600.00     3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด     3,600.00 บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด     3,600.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7174 17 ก.ค. 63

77 ยา               3,365.15     3,365.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด     3,365.15 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด     3,365.15 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7123 17 ก.ค. 63

78 ยา               5,060.00     5,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซ่ียน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด     5,060.00 บริษัท เอเซ่ียน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด     5,060.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7133 17 ก.ค. 63

79 ยา               2,887.00     2,887.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด     2,887.00 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด     2,887.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7150 17 ก.ค. 63

80 ยา               2,650.00     2,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด     2,650.00 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด     2,650.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7159 17 ก.ค. 63

81 ยา
              2,400.00     2,400.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จ ากัด
    2,400.00

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากัด
    2,400.00

ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7180 17 ก.ค. 63

82 ยา             15,515.00    15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด   15,515.00 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด   15,515.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7161 17 ก.ค. 63

83 ยา               3,378.00     3,378.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด     3,378.00 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด     3,378.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7134 17 ก.ค. 63

84 ยา               1,744.00     1,744.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด     1,744.00 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด     1,744.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7177 17 ก.ค. 63

85 ยา             25,345.00    25,345.00 เฉพาะเจาะจง รพร.สายบุรี   25,345.00 รพร.สายบุรี   25,345.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7166 17 ก.ค. 63

86 ยา                 500.00        500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี       500.00 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี       500.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7144 17 ก.ค. 63

87 ยา               2,958.50     2,958.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี     2,958.50 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี     2,958.50 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7173 17 ก.ค. 63

88 วสัดุเภสัชกรรม             15,400.00    15,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค   15,400.00 หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค   15,400.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7181 17 ก.ค. 63

89 วสัดุการแพทย์             30,600.00    30,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค   30,600.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค   30,600.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/7162 17 ก.ค. 63

90 ยา             11,718.00    11,718.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม   11,718.00 องค์การเภสัชกรรม   11,718.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/5644 15 มิ.ย. 63

91 ยา             38,948.00    38,948.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม   38,948.00 องค์การเภสัชกรรม   38,948.00 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/5644 15 มิ.ย. 63

92 ยาและวสัดุการแพทย์             35,929.47    35,929.47 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม   35,929.47 องค์การเภสัชกรรม   35,929.47 ราคาต่ าสุด ปน.0032.3/6963 15 ก.ค. 63

93 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติงาน             11,430.00    11,430.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาแอเสาะ  สายอ   11,430.00 นางสาวอาแอเสาะ  สายอ 11,430.00  ราคาต่ าสุด 888/2562 30 ก.ย. 62

94 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติงาน             11,430.00    11,430.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนูรีฮัน  หะแว   11,430.00 นางสาวนูรีฮัน  หะแว 11,430.00  ราคาต่ าสุด 889/2562 30 ก.ย. 62

95 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติงาน             11,130.00    11,130.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซัลมีลา  หลงปิ   11,130.00 นางสาวซัลมีลา  หลงปิ 11,130.00  ราคาต่ าสุด 890/2562 30 ก.ย. 62

96 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติงาน               6,555.00     6,555.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวส้อฟียะ๊  การีมการ     6,555.00 นางสาวส้อฟียะ๊  การีมการ 6,555.00    ราคาต่ าสุด 895/2562 30 ก.ย. 62

97 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติงาน               6,555.00     6,555.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฮาลีเม๊าะ  อาแว     6,555.00 นางสาวฮาลีเม๊าะ  อาแว 6,555.00    ราคาต่ าสุด 896/2562 30 ก.ย. 62

98 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติงาน               9,035.00     9,035.00 เฉพาะเจาะจง นายตูแวอัสวนั  อีแยบาซอ     9,035.00 นายตูแวอัสวนั  อีแยบาซอ 9,035.00    ราคาต่ าสุด 897/2562 30 ก.ย. 62

99 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติงาน               7,720.00     7,720.00 เฉพาะเจาะจง นายมาหามะไซ  ซีบะ     7,720.00 นายมาหามะไซ  ซีบะ 7,720.00    ราคาต่ าสุด 898/2562 30 ก.ย. 62



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรปุและราคาทีเ่สนอ ราทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

100 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติงาน               6,555.00     6,555.00 เฉพาะเจาะจง นายอิสมะแอ  หามะ     6,555.00 นายอิสมะแอ  หามะ 6,555.00    ราคาต่ าสุด 899/2562 30 ก.ย. 62

101 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติงาน               6,555.00     6,555.00 เฉพาะเจาะจง นายดอเลาะ  หะยเีปาะสู     6,555.00 นายดอเลาะ  หะยเีปาะสู 6,555.00    ราคาต่ าสุด 900/2562 30 ก.ย. 62

102 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติงาน               6,655.00     6,655.00 เฉพาะเจาะจง นายอัฟฟาน  แลมีซอ     6,655.00 นายอัฟฟาน  แลมีซอ 6,655.00    ราคาต่ าสุด 902/2562 30 ก.ย. 62

103 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติงาน               4,800.00     4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสมปอง  มะเซ็ง     4,800.00 นางสมปอง  มะเซ็ง 4,800.00    ราคาต่ าสุด 903/2562 30 ก.ย. 62

104 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติงาน               6,555.00     6,555.00 เฉพาะเจาะจง นายมาฮามะสีดิ  อาแด     6,555.00 นายมาฮามะสีดิ  อาแด 6,555.00    ราคาต่ าสุด 904/2562 30 ก.ย. 62

105 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติงาน               6,555.00     6,555.00 เฉพาะเจาะจง นางมาซีเตาะ  สามิ     6,555.00 นางมาซีเตาะ  สามิ 6,555.00    ราคาต่ าสุด 905/2562 30 ก.ย. 62

106 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติงาน               6,555.00     6,555.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวซูไบดะห์  เซ็งสะ     6,555.00 นางสาวซูไบดะห์  เซ็งสะ 6,555.00    ราคาต่ าสุด 906/2562 30 ก.ย. 62

107 ค่าจา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏิบัติงาน               6,555.00     6,555.00 เฉพาะเจาะจง นายมัรวาน  กอแต     6,555.00 นายมัรวาน  กอแต 6,555.00    ราคาต่ าสุด 908/2562 30 ก.ย. 62

108 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร               3,000.00     3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด     3,000.00 บริษัท แอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 3,000.00    ราคาต่ าสุด 883/2562 27 ก.ย. 62

109

ค่าเช่าเคร่ืองอ่านแปลงสัญญาณ

ภาพเอกซเรย์             25,000.00    25,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดวดิ แอนด์ โก   25,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เดวดิ แอนด์ โก 25,000.00  ราคาต่ าสุด 881/2562 27 ก.ย. 62


