
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 78,000.00         78,000.00       เฉพำะเจำะจง คอสม่ำ 78,000.00                  รำคำต  ำสุด 158/2563 ลงวนัที  4/3/2563
2 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 4,374.00           4,374.00         เฉพำะเจำะจง เอสพีเอส 4,374.00                   รำคำต  ำสุด 159/2563 ลงวนัที  4/3/2563
3 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 11,820.00         11,820.00       เฉพำะเจำะจง ยโูทเปีย้น 11,820.00                  รำคำต  ำสุด 160/2563 ลงวนัที  4/3/2563
4 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00           5,000.00         เฉพำะเจำะจง แอล บี เอส 5,000.00                   รำคำต  ำสุด 161/2563 ลงวนัที  4/3/2563
5 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 10,992.00         10,992.00       เฉพำะเจำะจง ตรำเจ็ดดำว 10,992.00                  รำคำต  ำสุด 162/2563 ลงวนัที  4/3/2563
6 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 13,297.40         13,297.40       เฉพำะเจำะจง สหแพทยเ์ภสัช 13,297.40                  รำคำต  ำสุด 163/2563 ลงวนัที  4/3/2563
7 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 6,200.00           6,200.00         เฉพำะเจำะจง เซ็นทรัลโพลี 6,200.00                   รำคำต  ำสุด 164/2563 ลงวนัที  4/3/2563
8 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 21,500.00         21,500.00       เฉพำะเจำะจง บำงกอก ดรัก 21,500.00                  รำคำต  ำสุด 165/2563 ลงวนัที  4/3/2563
9 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,704.00           7,704.00         เฉพำะเจำะจง พรอส ฟำร์มำ 7,704.00                   รำคำต  ำสุด 166/2563 ลงวนัที  4/3/2563
10 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 19,902.00         19,902.00       เฉพำะเจำะจง บี เอ็ล ฮ้ัว 19,902.00                  รำคำต  ำสุด 167/2563 ลงวนัที  5/3/2563
11 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00           5,000.00         เฉพำะเจำะจง ยนูิเวอร์แซลฯ 5,000.00                   รำคำต  ำสุด 168/2563 ลงวนัที  5/3/2563
12 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 19,868.00         19,868.00       เฉพำะเจำะจง ภิญโญ 19,868.00                  รำคำต  ำสุด 169/2563 ลงวนัที  5/3/2563
13 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,210.00           3,210.00         เฉพำะเจำะจง ยเูมด้ำ 3,210.00                   รำคำต  ำสุด 170/2563 ลงวนัที  4/3/2563
14 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 16,104.00         16,104.00       เฉพำะเจำะจง ที เอ็น พี 16,104.00                  รำคำต  ำสุด 171/2563 ลงวนัที  5/3/2563
15 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 19,212.00         19,212.00       เฉพำะเจำะจง โกลบอลฟำร์ม 19,212.00                  รำคำต  ำสุด 172/2563 ลงวนัที  5/3/2563
16 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 5 รำยกำร 52,660.00         52,660.00       เฉพำะเจำะจง เยเนอรัลฮอสปิตัลฯ 52,660.00                  รำคำต  ำสุด 173/2563 ลงวนัที  5/3/2563
17 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,712.00           1,712.00         เฉพำะเจำะจง อำร์เอ็กซ์ 1,712.00                   รำคำต  ำสุด 174/2563 ลงวนัที  4/3/2563
18 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 25,500.00         25,500.00       เฉพำะเจำะจง ภิญโญ 25,500.00                  รำคำต  ำสุด 175/2563 ลงวนัที  5/3/2563
19 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 50,000.00         50,000.00       เฉพำะเจำะจง เซ็นทรัลโพลี 50,000.00                  รำคำต  ำสุด 176/2563 ลงวนัที  5/3/2563
20 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,480.00           3,480.00         เฉพำะเจำะจง นิวไลฟ์ฟำร์มำ 3,480.00                   รำคำต  ำสุด 177/2563 ลงวนัที  4/3/2563
21 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 29,756.00         29,756.00       เฉพำะเจำะจง ตรำเจ็ดดำว 29,756.00                  รำคำต  ำสุด 178/2563 ลงวนัที  5/3/2563
22 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,480.00           3,480.00         เฉพำะเจำะจง นิวไลฟ์ฟำร์มำ 3,480.00                   รำคำต  ำสุด 179/2563 ลงวนัที  16/3/2563
23 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 6,200.00           6,200.00         เฉพำะเจำะจง เซ็นทรัลโพลี 6,200.00                   รำคำต  ำสุด 180/2563 ลงวนัที  18/3/2563
24 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 8,000.00           8,000.00         เฉพำะเจำะจง ยโูทเปีย้น 8,000.00                   รำคำต  ำสุด 181/2563 ลงวนัที  18/3/2563
25 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,400.00           2,400.00         เฉพำะเจำะจง ธงทองโอสถ 2,400.00                   รำคำต  ำสุด 182/2563 ลงวนัที  16/3/2563
26 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 30,000.00         30,000.00       เฉพำะเจำะจง คอสม่ำ 30,000.00                  รำคำต  ำสุด 183/2563 ลงวนัที  18/3/2563
27 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,820.00           1,820.00         เฉพำะเจำะจง โปลิฟำร์ม 1,820.00                   รำคำต  ำสุด 184/2563 ลงวนัที  16/3/2563
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ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

28 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 15,300.00         15,300.00       เฉพำะเจำะจง ทีโอ 15,300.00                  รำคำต  ำสุด 185/2563 ลงวนัที  18/3/2563
29 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 16,800.00         16,800.00       เฉพำะเจำะจง ฟำร์มำดิกำ 16,800.00                  รำคำต  ำสุด 186/2563 ลงวนัที  18/3/2563
30 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 2,364.00           2,364.00         เฉพำะเจำะจง ทีแมน ฟำร์มำ 2,364.00                   รำคำต  ำสุด 187/2563 ลงวนัที  18/3/2563
31 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 11,600.00         11,600.00       เฉพำะเจำะจง ว ีแอนด์ วี 11,600.00                  รำคำต  ำสุด 188/2563 ลงวนัที  18/3/2563
32 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 17,340.00         17,340.00       เฉพำะเจำะจง เยเนอรัลฮอสปิตัล 17,340.00                  รำคำต  ำสุด 189/2563 ลงวนัที  18/3/2563
33 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 4 รำยกำร 3,407.00           3,407.00         เฉพำะเจำะจง เอสพีเอส 3,407.00                   รำคำต  ำสุด 190/2563 ลงวนัที  18/3/2563
34 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 10,575.00         10,575.00       เฉพำะเจำะจง เบอร์ลิน 10,575.00                  รำคำต  ำสุด 191/2563 ลงวนัที  18/3/2563
35 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 18,500.00         18,500.00       เฉพำะเจำะจง แอปคำร์ 18,500.00                  รำคำต  ำสุด 192/2563 ลงวนัที  18/3/2563
36 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,385.00           2,385.00         เฉพำะเจำะจง ฟำร์มีน่ำ 2,385.00                   รำคำต  ำสุด 193/2563 ลงวนัที  18/3/2563
37 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,700.00           2,700.00         เฉพำะเจำะจง พรอส ฟำร์ม่ำ 2,700.00                   รำคำต  ำสุด 194/2563 ลงวนัที  18/3/2563
38 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 9,499.00           9,499.00         เฉพำะเจำะจง สหแพทยเ์ภสัช 9,499.00                   รำคำต  ำสุด 195/2563 ลงวนัที  18/3/2563
39 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 299.60             299.60            เฉพำะเจำะจง สหแพทยเ์ภสัช 299.60                      รำคำต  ำสุด 196/2563 ลงวนัที  18/3/2563
40 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.00           1,800.00         เฉพำะเจำะจง แอลบีเอส 1,800.00                   รำคำต  ำสุด 197/2563 ลงวนัที  18/3/2563
41 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร 9,073.00           9,073.00         เฉพำะเจำะจง ที เอ็น พี 9,073.00                   รำคำต  ำสุด 198/2563 ลงวนัที  18/3/2563
42 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 749.00             749.00            เฉพำะเจำะจง ดีเคเอสเอช 749.00                      รำคำต  ำสุด 330/2563 ลงวนัที  28/5/2563
43 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 385.20             385.20            เฉพำะเจำะจง ดีเคเอสเอช 385.20                      รำคำต  ำสุด 329/2563 ลงวนัที  28/5/2563
44 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,399.56           1,399.56         เฉพำะเจำะจง ดีทแฮล์ม 1,399.56                   รำคำต  ำสุด 328/2563 ลงวนัที  29/5/2563
45 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 6,676.80           6,676.80         เฉพำะเจำะจง ดีทแฮล์ม 6,676.80                   รำคำต  ำสุด 327/2563 ลงวนัที  4/6/2563
46 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 27,734.40         27,734.40       เฉพำะเจำะจง ซิลลิค 27,734.40                  รำคำต  ำสุด 326/2563 ลงวนัที  4/6/2563
47 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 13,696.00         13,696.00       เฉพำะเจำะจง ดีทแฮล์ม 13,696.00                  รำคำต  ำสุด 325/2563 ลงวนัที  5/6/2563
48 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 27,734.40         27,734.40       เฉพำะเจำะจง ซิลลิค 27,734.40                  รำคำต  ำสุด 353/2563 ลงวนัที  9/7/2563
49 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,311.20           2,311.20         เฉพำะเจำะจง ดีเคเอสเอช 2,311.20                   รำคำต  ำสุด 354/2563 ลงวนัที  9/7/2563
50 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,350.00           5,350.00         เฉพำะเจำะจง ซิลลิค 5,350.00                   รำคำต  ำสุด 355/2563 ลงวนัที  3/7/2563
51 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,135.10           3,135.10         เฉพำะเจำะจง ซิลลิค 3,135.10                   รำคำต  ำสุด 356/2563 ลงวนัที  3/7/2563
52 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 12,091.00         12,091.00       เฉพำะเจำะจง ซิลลิค 12,091.00                  รำคำต  ำสุด 357/2563 ลงวนัที  8/7/2563
53 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 13,535.50         13,535.50       เฉพำะเจำะจง ซิลลิค 13,535.50                  รำคำต  ำสุด 358/2563 ลงวนัที  3/7/2563
54 ซ้ือวสัดุกำรแพทย ์จ ำนวน 2 รำยกำร 27,310.00         27,310.00       เฉพำะเจำะจง ซีเค อินเตอร์เทรด 27,310.00                  รำคำต  ำสุด 43/2563 ลงวนัที  17/8/2563
55 ซ้ือวสัดุกำรแพทย ์จ ำนวน 1 รำยกำร 31,720.00         31,720.00       เฉพำะเจำะจง ซีเค อินเตอร์เทรด 31,720.00                  รำคำต  ำสุด 44/2563 ลงวนัที  2/9/2563
56 ซ้ือวสัดุกำรแพทย ์จ ำนวน 1 รำยกำร 2,400.00           2,400.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนหำดใหญ่ เมดิคอล 2,400.00                   รำคำต  ำสุด 45/2563 ลงวนัที  10/9/2563
57 ซ้ือวสัดุกำรแพทย ์จ ำนวน 1 รำยกำร 24,000.00         24,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเซำท์เทิร์น เมด 24,000.00                  รำคำต  ำสุด 46/2563 ลงวนัที  3/9/2563
58 ซ้ือวสัดุกำรแพทย ์จ ำนวน 1 รำยกำร 23,500.00         23,500.00       เฉพำะเจำะจง ปัตตำนี เมดิคอล 23,500.00                  รำคำต  ำสุด 47/2563 ลงวนัที  31/8/2563
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59 ซ้ือวสัดุกำรแพทย ์จ ำนวน 7 รำยกำร 21,250.00         21,250.00       เฉพำะเจำะจง ปัตตำนี เมดิคอล 21,250.00                  รำคำต  ำสุด 48/2563 ลงวนัที  1/9/2563
60 ซ้ือวสัดุกำรแพทย ์จ ำนวน 1 รำยกำร 720.00             720.00            เฉพำะเจำะจง เดอะ เคดี เฮ้ำส์ 720.00                      รำคำต  ำสุด 49/2563 ลงวนัที  10/9/2563
61 ซ้ือวสัดุกำรแพทย ์จ ำนวน 1 รำยกำร 850.00             850.00            เฉพำะเจำะจง เอเซีย เมดิคอล 850.00                      รำคำต  ำสุด 50/2563 ลงวนัที  2/9/2563
62 งำนติดต้ังกระจกอลูมิเนียม 88,300.00         88,300.00       เฉพำะเจำะจง นำยอนุศักด์ิ ไชยช ำนำญ 88,300.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 60/64 ลงวนัที  13/11/2563
63 งำนจ้ำงท ำผ้ำหุม้เบำะผู้ป่วย 16,500.00         16,500.00       เฉพำะเจำะจง นำยอนุศักด์ิ ไชยช ำนำญ 16,500.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 65/64. ลงวนัที  18/11/2563
64 งำนจ้ำงท ำผ้ำปูโต๊ะ 68,800.00         68,800.00       เฉพำะเจำะจง นำยอนุศักด์ิ ไชยช ำนำญ 68,800.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 38/64. ลงวนัที  30/10/2563
65 งำนเจำะร้ือผนัง 63,100.00         63,100.00       เฉพำะเจำะจง นำยประจบ  ขุนแดง 63,100.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 47/64 ลงวนัที  4/11/2563
66 จ้ำงท ำผ้ำใบบังแดด 26,800.00         26,800.00       เฉพำะเจำะจง ส.รุ่งเรืองกำรช่ำง 26,800.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 48/64. ลงวนัที  4/11/2563
67 จ้ำงซ่อมเคำน์เตอร์ 9,800.00           9,800.00         เฉพำะเจำะจง นำยเจริญ  จันวฒัน์ 9,800.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 58/64. ลงวนัที  13/11/2563
68 จ้ำงท ำเคำน์เตอร์ ตู้เก็บของ และกัน้ห้อง 90,000.00         90,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยเจริญ  จันวฒัน์ 90,000.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 46/64. ลงวนัที  4/11/2563
69 จ้ำงท ำตรำยำง 170.00             170.00            เฉพำะเจำะจง รุ่งทรัพย์ 170.00                      ใช้เกณฑ์รำคำ 39/64 ลงวนัที  30/10/2563
70 ตู้แขวน 0.60x0.35x2.40 26,500.00         26,500.00       เฉพำะเจำะจง นำยเจริญ จันวฒัน์ 26,500.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 44/64. ลงวนัที  3/11/2563
71 จ้ำงท ำเบำะที นั ง 11,000.00         11,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยเจริญ จันวฒัน์ 11,000.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 49/64. ลงวนัที  9/11/2563
72 จ้ำงเหมำท ำตะแกรงคูระบำยน้ ำ 6.10 ม. 13,790.00         13,790.00       เฉพำะเจำะจง นำยซูไฮรี  กือจิ 13,790.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 50/64. ลงวนัที  9/11/2563
73 จ้ำงท ำวสัดุแบบพิมพ์ 49,920.00         49,920.00       เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์นรำธวิำส 49,920.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 53/64. ลงวนัที  10/11/2563
74 สต๊ิกเกอร์ซีทู 57,110.00         57,110.00       เฉพำะเจำะจง ซำยอดีไซน์ 57,110.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 55/64. ลงวนัที  11/11/2563
75 จ้ำงเหมำท ำแผงบังแดด 20,050.00         20,050.00       เฉพำะเจำะจง นำยซูไฮรี  กือจิ 20,050.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 59/64 ลงวนัที  13/11/2563
76 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมยำนพำหนะ 6,850.00           6,850.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอสวี 6,850.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 64/64 ลงวนัที  18/11/2563
77 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมยำนพำหนะ 8,032.49           8,032.49         เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ เอ เอส มอเตอร์ 8,032.49                   ใช้เกณฑ์รำคำ 67/64 ลงวนัที  20/11/2563
78 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมยำนพำหนะ 1,621.05           1,621.05         เฉพำะเจำะจง บริษัท พิธำนพำณิชย์ 1,621.05                   ใช้เกณฑ์รำคำ 56/64. ลงวนัที  13/11/2563
79 จ้ำงปรับปรุงระบบไฟฟ้ำอำคำรผู้ป่วยนอก 78,000.00         78,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยด ำรงฤทธิ ์ถีรำวฒิุ 78,000.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 52/64. ลงวนัที  10/11/2563
80 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมยำนพำหนะ 8,919.31           8,919.31         เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ เอ เอส มอเตอร์ 8,919.31                   ใช้เกณฑ์รำคำ 70/64. ลงวนัที  27/11/2563
81 จ้ำงท ำตรำยำง 2,250.00           2,250.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งทรัพย์ 2,250.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 54/64. ลงวนัที  10/11/2563
82 รีโมทแอร์ 1,900.00           1,900.00         เฉพำะเจำะจง เพื อนแอร์ 1,900.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 51/64. ลงวนัที  13/11/2563
83 ชุดกรอบรูปพร้อมรูปภำพ 120*80 ซม 40,000.00         40,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยเลอโรจน์ 40,000.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 47/64 ลงวนัที  11/11/2563
84 ชัน้วำงคอมพิวเตอร์ 6,500.00           6,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยเจริญ จันวฒัน์ 6,500.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 57/64 ลงวนัที  13/11/2563
85 วสัดุก่อสร้ำง 918.00             918.00            เฉพำะเจำะจง นิรุสมี 918.00                      ใช้เกณฑ์รำคำ 45/64. ลงวนัที  5/11/2563
86 วสัดุก่อสร้ำง (บอลวำลว ์สะดืออ่ำง) 305.55             305.55            เฉพำะเจำะจง นรำทอง 305.55                      ใช้เกณฑ์รำคำ 60/64 ลงวนัที  30/11/2563
87 ชุดผู้ป่วยเด็กเล็ก เส้ือกำงเกง 31,200.00         31,200.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เอส เอส คอตตอนไทย 31,200.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 44/63. ลงวนัที  5/11/2563
88 วสัดุงำนบ้ำนงำนครัวยำสีฟัน แปรงสีฟัน แป้งเด็ก 4,500.00           4,500.00         เฉพำะเจำะจง บ.ฐำนบดี 4,500.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 49/64 ลงวนัที  13/11/2563
89 น้ ำยำ เอ-1,น้ ำยำ เอ-2 10,015.20         10,015.20       เฉพำะเจำะจง หจก.อภิ 10,015.20                  ใช้เกณฑ์รำคำ 50/64. ลงวนัที  13/11/2563



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

90 วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว (ถ้วยมีด) 2,285.00           2,285.00         เฉพำะเจำะจง ณรงค์ 2,285.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 48/64. ลงวนัที  11/11/2563
91 วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว (จำน) 780.00             780.00            เฉพำะเจำะจง โฮมโปร 780.00                      ใช้เกณฑ์รำคำ 42/64 ลงวนัที  9/11/2563
92 วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว (ชุดช้อน) 2,021.00           2,021.00         เฉพำะเจำะจง ฮินเด็กซ์ 2,021.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 41/64 ลงวนัที  5/11/2563
93 น้ ำหวำน 1,200.00           1,200.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเปำะนิมะ 1,200.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 59/64 ลงวนัที  24/11/2563
94 หลอดไฟกลม LED 12W 4,420.00           4,420.00         เฉพำะเจำะจง อัสลันกำรไฟฟ้ำ 4,420.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 43/64. ลงวนัที  13/11/2563
95 วสัดุวทิยำศำตร์ (คลอรีน) 29,480.00         29,480.00       เฉพำะเจำะจง บ.ฐำนบดีรวมภัณฑ์ 29,480.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 47/64. ลงวนัที  13/11/2563
96 ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ ำนวน 1 รำยกำร 8,500.00           8,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ำกัด 8,500.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 23  พฤศจิกำยน 2563
97 ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ ำนวน 3 รำยกำร 13,640.36         13,640.36       วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ำกัด 13,640.36                  ใช้เกณฑ์รำคำ 23  พฤศจิกำยน 2563
98 ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ ำนวน 1 รำยกำร 4,708.00           4,708.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ำกัด 4,708.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 23  พฤศจิกำยน 2563
99 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิง 30,062.92         30,062.92       วธิเีฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด เอ็ม.เอ็ม.เอ 30,062.92                  ใช้เกณฑ์รำคำ 31 ตุลำคม  2563

100
จ้ำงเหมำบริกำรดูแลรักษำต้นไม้ สวนไม้
ประดับและสนำมหญ้ำ

20,000.00         20,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยพำหตะ  สำและ 20,000.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ
28-ก.ย.-62

101 จ้ำงเช่ำเครื องถ่ำยเอกสำร 2,400.00           2,400.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำก๊อปปี ้แอนด์ เซอร์วสิ 2,400.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-62
102 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 114,635.00       114,635.00      วธิเีฉพำะเจำะจง นำงสำวคอลีเยำะ  อำแซ 114,635.00                ใช้เกณฑ์รำคำ 30-ก.ย.-63
103 จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดภำยใน รพ.ยี งอฯ 155,150.00       155,150.00      วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วสิ 155,150.00                ใช้เกณฑ์รำคำ 30-ธ.ค.-62
104 จ้ำงเหมำบริกำรขนส่งมูลฝอยติดเชือ้ 6,500.00           6,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เจ.เจ.เซอร์วสิ จ ำกัด 6,500.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-62
105 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยสุชำติ  สวำหล ำ 7,100.00           7,100.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยสุชำติ  สวำหล ำ 7,100.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
106 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส ฟำตีมะห์  สนิกอเด็ง 7,750.00           7,750.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส ฟำตีมะห์  สนิกอเด็ง 7,750.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
107 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส อรสำ  หน่อโท๊ะ 10,300.00         10,300.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส อรสำ  หน่อโท๊ะ 10,300.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
108 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส อัสวำนี  มะสุยี 8,800.00           8,800.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส อัสวำนี  มะสุยี 8,800.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
109 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยเซ็มซู  ยอืมะดิง 15,500.00         15,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยเซ็มซู  ยอืมะดิง 15,500.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
110 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยซอลลำอุดดีน  เบนโน 17,500.00         17,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยซอลลำอุดดีน  เบนโน 17,500.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
111 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยอับดุลกอเดร์  มำน๊ะ 7,650.00           7,650.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยอับดุลกอเดร์  มำน๊ะ 7,650.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
112 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยหะมะเสำแปน  ดือเร๊ะ 6,850.00           6,850.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยหะมะเสำแปน  ดือเร๊ะ 6,850.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
113 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยอักรอม  อูเซ็ง 7,060.00           7,060.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยอักรอม  อูเซ็ง 7,060.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
114 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยอับดุลเลำะ  ซี 6,850.00           6,850.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยอับดุลเลำะ  ซี 6,850.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
115 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยอันนูวำ  ยำมำลอเด็ง 6,850.00           6,850.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยอันนูวำ  ยำมำลอเด็ง 6,850.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
116 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยอูสมัน  สำและ 6,850.00           6,850.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยอูสมัน  สำและ 6,850.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
117 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส อำซียนั  แสบีดิง 10,400.00         10,400.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส อำซียนั  แสบีดิง 10,400.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
118 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยมูฮัมหมัดกำมำล อำแว 7,050.00           7,050.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยมูฮัมหมัดกำมำล อำแว 7,050.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
119 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยดุลซำลัม  อำลี 6,850.00           6,850.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยดุลซำลัม  อำลี 6,850.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

120 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส อำตีก๊ะ แมจิ 15,500.00         15,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส อำตีก๊ะ แมจิ 15,500.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 30-ก.ย.-63
121 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส. ซูไรดำ ดำหำแมง 15,500.00         15,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส. ซูไรดำ ดำหำแมง 15,500.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 30-ก.ย.-63
122 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส. วนัณูรอำซัน โต๊ะกำนิ 15,500.00         15,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส. วนัณูรอำซัน โต๊ะกำนิ 15,500.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 30-ก.ย.-63
123 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส. โซเฟีย มะแด 14,983.33         14,983.33       วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส. โซเฟีย มะแด 14,983.33                  ใช้เกณฑ์รำคำ 30-ก.ย.-63
124 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส. กูซัยฟะห์  ต่วนแดร์ 15,500.00         15,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส. กูซัยฟะห์  ต่วนแดร์ 15,500.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 30-ก.ย.-63
125 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส. อำมีณำ  ฮำมะ 15,500.00         15,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส. อำมีณำ  ฮำมะ 15,500.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 30-ก.ย.-63
126 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยอัควำน ตำเละ 15,000.00         15,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยอัควำน ตำเละ 15,000.00                  ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
127 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำงสำวนุรอีมำน  ซีนำ 8,650.00           8,650.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำงสำวนุรอีมำน  ซีนำ 8,650.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
128 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำงสำวฟำตีฮะห์ สือรี 5,000.00           5,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำงสำวฟำตีฮะห์ สือรี 5,000.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
129 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำงสำวฮัสะนะ เปำะแต 5,000.00           5,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำงสำวฮัสะนะ เปำะแต 5,000.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 29-ต.ค.-63
130 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยอำริฟีน  นำแซ 6,380.00 6,380.00 วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยอำริฟีน  นำแซ 6,380.00 ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
131 จ้ำงเหมำบุคลำกร - นำยมำนะนูซิ  ฮำวี 7,960.00           7,960.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - นำยมำนะนูซิ  ฮำวี 7,960.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
132 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส อำซียะ  อำรง 6,700.00           6,700.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส อำซียะ  อำรง 6,700.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
133 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส พำตีเมำะ  อำแว 7,505.00           7,505.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส พำตีเมำะห์  อำแว 7,505.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
134 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส อะฟ้ำฟ  เจ๊ะเตะ 8,135.00           8,135.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส อะฟ้ำฟ  เจ๊ะเตะ 8,135.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63
135 จ้ำงเหมำบุคลำกร - น.ส ฮัสเมำะห์  ตูแป 7,175.00           7,175.00         วธิเีฉพำะเจำะจง - น.ส ฮัสเมำะห์  ตูแป 7,175.00                   ใช้เกณฑ์รำคำ 28-ก.ย.-63

2,267,364.37             




