
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป

1 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 50,695.00       50,695.00         เฉาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากัด 50,695.00           บริษัท มิราเคิล เฮลท์ กรุ๊ป 2019 จ ากัด 50,695.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1558 ลว. 21 พ.ค. 64

2 วัสดุทันตกรรม 18,350.00       18,350.00         เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด 18,350.00           บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด 18,350.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1563 ลว. 21 พ.ค. 64

3 วัสดุทันตกรรม 40,111.09       40,111.09         เฉาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 40,111.09           บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 40,111.09         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1564 ลว. 21 พ.ค. 64

4 วัสดุทันตกรรม 3,850.00         3,850.00          เฉาะเจาะจง บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย จ ากัด 3,850.00             บริษัท เคที เด็นท์แอนด์ซัพพลาย จ ากัด 3,850.00           ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1565 ลว. 21 พ.ค. 64

5 จ้างเหมาท าฟันปลอม 6,355.80         6,355.80          เฉาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 6,355.80             บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด 6,355.80           ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1566 ลว. 21 พ.ค. 64

6 วัสดุวิทยาศาสตร์และการกาแพทย์ 99,150.00       99,150.00         เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส.เมดิเทค 99,150.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส.เมดิเทค 99,150.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1571 ลว. 21 พ.ค. 64

7 วัสดุวิทยาศาสตร์และการกาแพทย์ 62,000.00       62,000.00         เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 62,000.00           เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 62,000.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1572 ลว. 21 พ.ค. 64

8 วัสดุวิทยาศาสตร์และการกาแพทย์ 12,000.00       12,000.00         เฉาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส.เมดิเทค 12,000.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอส.เมดิเทค 12,000.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1576 ลว. 24 พ.ค. 64

9 วัสดุวิทยาศาสตร์และการกาแพทย์ 50,000.00       50,000.00         เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 50,000.00           เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 50,000.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1577 ลว. 24 พ.ค. 64

10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการกาแพทย์ 19,100.00       19,100.00         เฉาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 19,100.00           ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี 19,100.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1601 ลว. 27 พ.ค. 64

11 วัสดุวิทยาศาสตร์และการกาแพทย์ 93,080.00       93,080.00         เฉาะเจาะจง เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 93,080.00           เซ้าเทิร์น เทคโนโลยี ซัพพลาย 93,080.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1602 ลว. 27 พ.ค. 64

12 ยา        8,870.000          8,870.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด            8,870.000 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด          8,870.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1470 17/05/2564

13 วัสดุการแพทย์        4,200.000          4,200.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด            4,200.000 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด          4,200.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1471 17/05/2564

14 วัสดุการแพทย์        3,852.000          3,852.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด            3,852.000 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          3,852.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1472 17/05/2564

15 ยา        3,124.000          3,124.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด            3,124.000 บริษัท วิทยาศรม จ ากัด          3,124.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1473 17/05/2564

16 ยา        5,664.580          5,664.580 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด            5,664.580 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          5,664.580 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1470 17/05/2564

17 วัสดุการแพทย์       82,000.000        82,000.000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค          82,000.000 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค        82,000.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1474 17/05/2564

18 วัสดุการแพทย์       36,900.000        36,900.000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค          36,900.000 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสินสิริ เมดิเทค        36,900.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1474 17/05/2564

19 ยา        3,150.000          3,150.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด            3,150.000 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด          3,150.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1475 17/05/2564

20 ยา        5,400.000          5,400.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด            5,400.000 บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด          5,400.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1476 17/05/2564

21 ยา 3,400.000       3,400.000         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 3,400.000           บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 3,400.000         ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1477 17/05/2564

22 ยา        9,052.200          9,052.200 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด            9,052.200 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          9,052.200 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1472 17/05/2564

23 วัสดุการแพทย์        9,950.000          9,950.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด            9,950.000 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด          9,950.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1478 17/05/2564
24 ยา 27,113.800      27,113.800       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด 27,113.800         บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด 27,113.800       ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1479 17/05/2564

27 วัสดุการแพทย์       17,120.000        17,120.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          17,120.000 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด        17,120.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1472 17/05/2564

28 ยา 1,001.520       1,001.520         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 1,001.520           องค์การเภสัชกรรม 1,001.520         ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1319 19/04/2564

รำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564

โรงพยำบำลกะพ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนี

วันท่ี  31 เดือน  พฤษภำคม พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ



29 ยา        3,935.000          3,935.000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี            3,935.000 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี          3,935.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1480 17/05/2564

30 วัสดุการแพทย์        7,575.600          7,575.600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด            7,575.600 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          7,575.600 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1472 17/05/2564

31 ยา 3,400.000       3,400.000         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 3,400.000           บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 3,400.000         ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1477 17/05/2564

32 วัสดุการแพทย์        4,500.000          4,500.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด            4,500.000 บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด          4,500.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1478 17/05/2564

33 วัสดุการแพทย์        5,640.000          5,640.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด            5,640.000 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด          5,640.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1481 17/05/2564

34 วัสดุการแพทย์       14,656.800        14,656.800 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด          14,656.800 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด        14,656.800 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1481 17/05/2564

35 ยา        2,225.000          2,225.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด            2,225.000 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด          2,225.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1470 17/05/2564

36 ยา        3,877.000          3,877.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด            3,877.000 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด          3,877.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1482 17/05/2564

37 ยา 4,290.000       4,290.000         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 4,290.000           บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด 4,290.000         ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1482 17/05/2564

38 ยา 23,200.000      23,200.000       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 23,200.000         บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด 23,200.000       ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1483 17/05/2564

39 ยา        4,550.000          4,550.000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี            4,550.000 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี          4,550.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1480 17/05/2564

40 วัสดุการแพทย์        4,800.000          4,800.000 เฉพาะเจาะจง หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล            4,800.000 หจก. พีซีซีแอล เมดิคอล          4,800.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1484 17/05/2564

41 ยา       34,313.670        34,313.670 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม          34,313.670 องค์การเภสัชกรรม        34,313.670 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1550 21/05/2564

42 ยา        4,494.000          4,494.000 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม            4,494.000 องค์การเภสัชกรรม          4,494.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1319 19/04/2564

43 ยา 3,068.000       3,068.000         เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม จ ากัด 3,068.000           บริษัท วิทยาศรม จ ากัด 3,068.000         ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1480 17/05/2564

44 วัสดุเภสัชกรรม       24,000.000        24,000.000 เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค          24,000.000 หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค        24,000.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1484 17/05/2564

45 วัสดุเภสัชกรรม 19,800.000      19,800.000       เฉพาะเจาะจง หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค 19,800.000         หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์แพค 19,800.000       ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1484 17/05/2564

46 ยา        2,775.000          2,775.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด            2,775.000 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด          2,775.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1477 17/05/2564

47 ยา 2,200.000       2,200.000         เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 2,200.000           บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 2,200.000         ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1485 17/05/2564

48 ยา        8,752.600          8,752.600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด            8,752.600 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด          8,752.600 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1472 17/05/2564

49 ยา        7,704.000          7,704.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด            7,704.000 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด          7,704.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1486 17/05/2564

50 ยา        5,370.000          5,370.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด            5,370.000 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด          5,370.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1497 17/05/2564

51 ยา       31,244.000        31,244.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          31,244.000 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด        31,244.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1487 17/05/2564

52 ยา        4,229.000          4,229.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด            4,229.000 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด          4,229.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1488 17/05/2564

53 ยา        1,150.000          1,150.000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี            1,150.000 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี          1,150.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1480 17/05/2564

54 ยา        3,590.000          3,590.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด            3,590.000 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด          3,590.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1470 17/05/2564

55 ยา        9,244.800          9,244.800 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด            9,244.800 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด          9,244.800 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1489 17/05/2564

56 ยา        3,300.000          3,300.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด            3,300.000 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด          3,300.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1490 17/05/2564

57 ยา 1,000.000       1,000.000         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 1,000.000           บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด 1,000.000         ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1491 17/05/2564

58 ยา       10,243.000        10,243.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด          10,243.000 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด        10,243.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1492 17/05/2564

59 ยา 3,450.000       3,450.000         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 3,450.000           บริษัท เอเซี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 3,450.000         ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1493 17/05/2564

60 ยา        2,700.000          2,700.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด            2,700.000 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด          2,700.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1482 17/05/2564

61 ยา        2,450.000          2,450.000 เฉพาะเจาะจง ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย            2,450.000 ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย          2,450.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1494 17/05/2564



62 ยา 3,139.000       3,139.000         เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 3,139.000           บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 3,139.000         ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1475 17/05/2564

63 วัสดุการแพทย์        4,900.000          4,900.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด            4,900.000 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด          4,900.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1495 17/05/2564

64 ยา        1,250.000          1,250.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด            1,250.000 บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด          1,250.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1470 17/05/2564

65 ยา        3,200.000          3,200.000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด            3,200.000 บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด          3,200.000 ราคาต  าสุด ปน.0032.3/1496 17/05/2564

66  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 1,900.00         1,900.00          เฉพาะเจาะจง อาการ์โอสถ 1,900.00             อาการ์โอสถ 1,900.00           ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1430 3 พ.ค. 64

67  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 750.00            750.00             เฉพาะเจาะจง นายนาโซรี   สีโสง 750.00               นายนาโซรี   สีโสง 750.00             ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1429 3 พ.ค. 64

68  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 ปน 0032.3/1429 5 พ.ค. 64

69  วัสดุงานบ้านงานครัว 17,400.00       17,400.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์เอ็ม ซัพพลาย หาดใหญ่ 17,400.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์เอ็ม ซัพพลาย หาดใหญ่ 17,400.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1463 14 พ.ค. 64

70
 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

การแพทย์
16,007.20       16,007.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 16,007.20           บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 16,007.20         ราคาต  าสุด

71  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 9,500.00         9,500.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัตตานีธีระยางยนต์ 9,500.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัตตานีธีระยางยนต์ 9,500.00           ราคาต  าสุด

72
 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

การแพทย์
18,000.00       18,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 18,000.00           บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด 18,000.00         ราคาต  าสุด

73
 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

การแพทย์
44,405.00       44,405.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 44,405.00           บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 44,405.00         ราคาต  าสุด

74  ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก 70,000.00       70,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านค าภีร์กระจกอลูมิเนียม 70,000.00           ร้านค าภีร์กระจกอลูมิเนียม 70,000.00         ราคาต  าสุด

75  วัสดุส านักงาน 260.00            260.00             เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 260.00               โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง 260.00             ราคาต  าสุด

76  วัสดุงานบ้าน-งานครัว 43,840.00       43,840.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 43,840.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.บี.เค แอดวานซ์ มัลติเทรด 43,840.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1582 24/05/2564

77  วัสดุการแพทย์ทั วไป,วัสดุส านักงาน 14,480.00       14,480.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รีเบส 14,480.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รีเบส 14,480.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1595 25/05/2564

78  ค่าจ้างเหมาบริการอื น 14,766.00       14,766.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจ เอ็ม คอมพิวเตอร์ 14,766.00           หจก. เจ เอ็ม คอมพิวเตอร์ 14,766.00         ราคาต  าสุด ปน 0032.3/1594 25/05/2564






