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แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ วันที่จ่ำย
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จ้างเหมาบคุลากร - นายอับดุลกอเดร์ มาน๊ะ 7,650.00           7,650.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลกอเดร์ มาน๊ะ 7,650.00                         เกณฑ์ราคา 90/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
2 จ้างเหมาบคุลากร - นายอักรอม อูเซ็ง 7,060.00           7,060.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอักรอม อูเซ็ง 7,060.00                         เกณฑ์ราคา 82/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
3 จ้างเหมาบคุลากร - นายสุชาติ สุวาหล า 7,100.00           7,100.00      เฉพาะเจาะจง  - นายสุชาติ สุวาหล า 7,100.00                         เกณฑ์ราคา 89/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
4 จ้างเหมาบคุลากร - น.ส.อัสวานี มะสุยี 8,800.00           8,800.00      เฉพาะเจาะจง  - น.ส.ฟาตีมะห สนิกอเด็ง 8,800.00                         เกณฑ์ราคา 98/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
5 จ้างเหมาบคุลากร - น.ส.อรสา หน่อโทะ๊ 10,300.00         10,300.00     เฉพาะเจาะจง  - น.ส.อรสา หน่อโทะ๊ 10,300.00                       เกณฑ์ราคา 84/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
6 จ้างเหมาบคุลากร - น.ส.อาซียัน แซบดิีง 10,400.00         10,400.00     เฉพาะเจาะจง  - น.ส.อาซียัน แซบดิีง 10,400.00                       เกณฑ์ราคา 94/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
7 จ้างเหมาบคุลากร - นายเซ็มซู ยือมะดิง 15,500.00         15,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นายเซ็มซู ยือมะดิง 15,500.00                       เกณฑ์ราคา 85/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
8 จ้างเหมาบคุลากร - นายอูสมัน สาและ 6,850.00           6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอูสมัน สาและ 6,850.00                         เกณฑ์ราคา 92/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
9 จ้างเหมาบคุลากร - นายซอลาฮุดดีน เบนโน 17,500.00         17,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นายซอลาฮุดดีน เบนโน 17,500.00                       เกณฑ์ราคา 96/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
10 จ้างเหมาบคุลากร - นายอับดุลเลาะ ซี 6,850.00           6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลเลาะ ซี 6,850.00                         เกณฑ์ราคา 87/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
11 จ้างเหมาบคุลากร - นายหะมะเสาแปน ดือเร๊ะ 6,850.00           6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายหะมะเสาแปน ดือเร๊ะ 6,850.00                         เกณฑ์ราคา 91/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
12 จ้างเหมาบคุลากร - นายอันนูวา ยามาลอเด็ง 6,850.00           6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอันนูวา ยามาลอเด็ง 6,850.00                         เกณฑ์ราคา 107/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
13 จ้างเหมาบคุลากร - นายมูฮัมมัดกามาล อาแว 7,050.00           7,050.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมูฮัมมัดกามาล อาแว 7,050.00                         เกณฑ์ราคา 93/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
14 จ้างเหมาบคุลากร - น.ส.อาตีก๊ะ แมจิ 15,500.00         15,500.00     เฉพาะเจาะจง  - น.ส.อาตีก๊ะ แมจิ 15,500.00                       เกณฑ์ราคา 78/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
15 จ้างเหมาบคุลากร - น.ส.ซูไรดา ดาหาแมง 15,500.00         15,500.00     เฉพาะเจาะจง  - น.ส.ซูไรดา ดาหาแมง 15,500.00                       เกณฑ์ราคา 77/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
16 จ้างเหมาบคุลากร - น.ส.วนัณูรอาซัน โต๊ะกานิ 15,500.00         15,500.00     เฉพาะเจาะจง  - น.ส.วนัณูรอาซัน โต๊ะกานิ 15,500.00                       เกณฑ์ราคา 76/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
17 จ้างเหมาบคุลากร - น.ส.กูซัยฟะห ์ต่วนเดร์ 15,500.00         15,500.00     เฉพาะเจาะจง  - น.ส.กูซัยฟะห ์ต่วนเดร์ 15,500.00                       เกณฑ์ราคา 80/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
18 จ้างเหมาบคุลากร - น.ส.อามีณา ฮามะ 15,500.00         15,500.00     เฉพาะเจาะจง  - น.ส.อามีณา ฮามะ 15,500.00                       เกณฑ์ราคา 81/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
19 จ้างเหมาบคุลากร - นายดุลซาลัม มะลี 6,850.00           6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายดุลซาลัม มะลี 6,850.00                         เกณฑ์ราคา 86/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
20 จ้างเหมาบคุลากร - นายอัควาน ตาเละ 15,000.00         15,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายอัควาน ตาเละ 15,000.00                       เกณฑ์ราคา 75/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
21 จ้างเหมาบคุลากร - น.ส.นุรอีมาน ซีนา 8,650.00           8,650.00      เฉพาะเจาะจง  - น.ส.นุรอีมาน ซีนา 8,650.00                         เกณฑ์ราคา 95/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
22 จ้างเหมาบคุลากร - น.ส.ฟาตีฮะห ์สือรี 4,838.71           4,838.71      เฉพาะเจาะจง  - น.ส.ฟาตีฮะห ์สือรี 4,838.71                         เกณฑ์ราคา 97/2563 ลว.28/9/2563 6/1/2564
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ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ วันที่จ่ำย
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

23 จ้างเหมาบคุลากร - น.ส.ฮัสะนะ เปาะแต 5,000.00           5,000.00      เฉพาะเจาะจง  - น.ส.ฮัสะนะ เปาะแต 5,000.00                         เกณฑ์ราคา 1/2564 ลว.30/10/2563 6/1/2564
24 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 8,032.49           8,032.49      เฉพาะเจาะจง บ.เอ.เอ.เอส.มอเตอร์ จ ากัด 8,032.49                         เกณฑ์ราคา 67/2564 ลว.20/11/63 8/1/2564
25 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 8,916.31           8,916.31      เฉพาะเจาะจง บ.เอ.เอ.เอส.มอเตอร์ จ ากัด 8,916.31                         เกณฑ์ราคา 70/2564 ลว.27/11/63 8/1/2564
26 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 3 รายการ 16,563.60         16,563.60     เฉพาะเจาะจง หจก.อภิ 16,563.60                       เกณฑ์ราคา 37/2564 ลว.26/10/63 11/1/2564
27 จ้างหุ้มเบาะผู้ปว่ย 16,500.00         16,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นายอนุศักด์ิ ไชยช านาญ 16,500.00                       เกณฑ์ราคา 65/2564 ลว.18/11/2563 11/1/2564
28 จ้างเหมาท าผ้าปโูต๊ะ 68,800.00         68,800.00     เฉพาะเจาะจง  - นายอนุศักด์ิ ไชยช านาญ 68,800.00                       เกณฑ์ราคา 38/2564 ลว.30/10/2563 11/1/2564
29 จ้างเหมาท าตะแกรงคูระบายน้ า 13,790.00         13,790.00     เฉพาะเจาะจง  - นายซูไฮซี กือจิ 13,790.00                       เกณฑ์ราคา 50/2564 ลว.9/11/2563 11/1/2564
30 จ้างเหมาท าแผงบงัแดด 20,050.00         20,050.00     เฉพาะเจาะจง  - นายซูไฮซี กือจิ 20,050.00                       เกณฑ์ราคา 59/2564 ลว.13/11/63 11/1/2564
31 ค่าท าสต๊ิกเกอร์ 57,110.00         57,110.00     เฉพาะเจาะจง ร้านซายอดีไซน์เจาะไอร้อง 57,110.00                       เกณฑ์ราคา 55/2564 ลว.11/11/2563 11/1/2564
32 ค่าท าสต๊ิกเกอร์ 1,960.00           1,960.00      เฉพาะเจาะจง ร้านซายอดีไซน์เจาะไอร้อง 1,960.00                         เกณฑ์ราคา 3/2564 ลว.7/10/2563 11/1/2564
33 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 26,653.30         26,653.30     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอ็ม.เอ 26,653.30                       เกณฑ์ราคา 61/2564 ลว.30/11/2563 11/1/2564
34 จ้างเหมาท าความสะอาด 155,150.00       155,150.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เจ แอนด์ ดี 155,150.00                      เกณฑ์ราคา 37/2563 ลว.28/9/2563 11/1/2564
35 จ้างเหมาบริการบนัทกึข้อมูล 1,000.00           1,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวซากีต๊ะ วาราวอ 1,000.00                         เกณฑ์ราคา 88/2563 ลว.28/9/2563 12/1/2564
36 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานต  ากวา่เกณฑ์ 17,600.00         17,600.00     เฉพาะเจาะจง  - นายสุทนิ แก้วมาก 17,600.00                       เกณฑ์ราคา 335/2563 ลว.17/9/2563 12/1/2564
37 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 12,000.00         12,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายสุทนิ แก้วมาก 12,000.00                       เกณฑ์ราคา 321/2563 ลว.9/9/2563 12/1/2564
38 จ้างปรับปรุงเสา 25,000.00         25,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายสุทนิ แก้วมาก 25,000.00                       เกณฑ์ราคา 14/2564 ลว.14/10/2563 12/1/2564
39 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 70,000.00         70,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายเจริญ จันวฒัน์ 70,000.00                       เกณฑ์ราคา 16/2564 ลว.15/10/2563 12/1/2564
40 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร 2,400.00           2,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วสิ 2,400.00                         เกณฑ์ราคา 105/2563 ลว.28/9/2563 12/1/2564
41 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 40,000.00         40,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านหนึ งสามเก้ากรุ๊ปอินเทอร์เรียดีไซด์ 40,000.00                       เกณฑ์ราคา 54/2564 ลว.11/11/2563 12/1/2564
42 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 26,450.00         26,450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านซีเค อินเตอร์เทรด 26,450.00                       เกณฑ์ราคา 2/2564 ลว.4/11/2563 13/1/2564
43 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 31,380.00         31,380.00     เฉพาะเจาะจง ร้านซีเค อินเตอร์เทรด 31,380.00                       เกณฑ์ราคา 1/2564 ลว.30/10/2563 13/1/2564
44 จ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้และสวน 28,000.00         28,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายพาหตะ สาและ 28,000.00                       เกณฑ์ราคา 36/2563 ลว.28/9/2563 13/1/2564
45 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,240.00           3,240.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติค 3,240.00                         เกณฑ์ราคา 3/2564 ลว.3/11/2563 13/1/2564

46
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 
รายการ 97,560.00         97,560.00     

เฉพาะเจาะจง

หจก.อินโฟไดนอสติค 97,560.00                       

เกณฑ์ราคา

1/2564 ลว.6/10/2563 13/1/2564
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ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ วันที่จ่ำย
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

47
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ 15,605.00         15,605.00     

เฉพาะเจาะจง

หจก.อินโฟไดนอสติค 15,605.00                       

เกณฑ์ราคา

5/2564 ลว.5/11/2563 13/1/2564

48
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 
รายการ 89,614.00         89,614.00     

เฉพาะเจาะจง

บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 89,614.00                       

เกณฑ์ราคา

9/2564 ลว.5/11/2563 13/1/2564

49
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 3 
รายการ 95,259.00         95,259.00     

เฉพาะเจาะจง

บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 95,259.00                       

เกณฑ์ราคา

11/2564 ลว.5/11/2563 13/1/2564

50 จ้างเหมาบคุลากร - น.ส.ฮัสเมาะห ์ตูแป 7,175.00           7,175.00      เฉพาะเจาะจง  - น.ส.ฮัสเมาะห ์ตูแป 7,175.00                         เกณฑ์ราคา 104/2563 ลว.28/9/2563 15/1/2564
51 จ้างเหมาบคุลากร - น.ส.อาซียะ อารง 6,700.00           6,700.00      เฉพาะเจาะจง  - น.ส.อาซียะ อารง 6,700.00                         เกณฑ์ราคา 102/2563 ลว.28/9/2563 15/1/2564
52 จ้างเหมาบคุลากร - นายมามะนูซิ ฮาวี 7,960.00           7,960.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมามะนูซิ ฮาวี 7,960.00                         เกณฑ์ราคา 100/2563 ลว.28/9/2563 15/1/2564
53 จ้างเหมาบคุลากร - น.ส.พาตีมะห ์อาแว 7,505.00           7,505.00      เฉพาะเจาะจง  - น.ส.พาตีมะห ์อาแว 7,505.00                         เกณฑ์ราคา 103/2563 ลว.28/9/2563 15/1/2564

54 จ้างเหมาบคุลากร - น.ส.อะฟา้ฟ เจ๊ะเตะ 13,560.00         13,560.00     เฉพาะเจาะจง  - นายอาริฟนิ นาแซ 13,560.00                       เกณฑ์ราคา 101/2563 ลว.28/9/2563 15/1/2564

55 จ้างเหมาบคุลากร - นายอาริฟนิ นาแซ 6,380.00           6,380.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอาริฟนิ นาแซ 6,380.00                         เกณฑ์ราคา 99/2563 ลว.28/9/2563 15/1/2564

56 จ้างเหมาประกอบอาหาร 99,900.00         99,900.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวคอลีเยาะ อาแซ 99,900.00                       เกณฑ์ราคา 73/2564 ลว.30/11/63 15/1/2564

57 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 15,200.00         15,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไอโซน คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ค
เวร์ิค

15,200.00                       เกณฑ์ราคา 26/2564 ลว.12/10/2563 18/1/2564

58 ค่าซ่อมคอมพวิเตอร์ 5,560.00           5,560.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไอโซน คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ค
เวร์ิค

5,560.00                         เกณฑ์ราคา 30/2564 ลว.26/10/2563 18/1/2564

59 ค่าซ่อมคอมพวิเตอร์ 7,500.00           7,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไอโซน คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ค
เวร์ิค

7,500.00                         เกณฑ์ราคา 15/2564 ลว.15/10/2563 18/1/2564

60 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 4 รายการ 29,800.00         29,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจ เซอร์วสิ 29,800.00                       เกณฑ์ราคา 34/2564 ลว.22/10/2563 19/1/2564

61 จ้างเหมาบริการขนส่งขยะมูลฝอยติดเชื้อ 6,500.00           6,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจ เซอร์วสิ 6,500.00                         เกณฑ์ราคา 106/2563 ลว.28/9/2563 19/1/2564

62 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 4 
รายการ

22,380.00         22,380.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอส.เมดิเทค 22,380.00                       เกณฑ์ราคา 3/2564 ลว.5/11/2563 19/1/2564

63 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 19,760.76         19,760.76     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 19,760.76                       เกณฑ์ราคา 439/2563 ลว.14/9/2563 20/1/2564

64 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 27,737.40         27,737.40     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 27,737.40                       เกณฑ์ราคา 440/2563 ลว.14/9/2563 20/1/2564

65 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 10,828.40         10,828.40     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 10,828.40                       เกณฑ์ราคา 441/2563 ลว.14/9/2563 20/1/2564

66 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,996.00           2,996.00      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 2,996.00                         เกณฑ์ราคา 442/2563 ลว.14/9/2563 20/1/2564

67 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 13,535.50         13,535.50     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 13,535.50                       เกณฑ์ราคา 13/2564 ลว.5/10/2563 20/1/2564

68 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 27,734.40         27,734.40     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 27,734.40                       เกณฑ์ราคา 46/2564 ลว.9/11/2563 20/1/2564
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69 จ้างถมหนิคลุกพร้อเกรดพื้น 97,500.00         97,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ยี งอคอนสตรัคชั น 97,500.00                       เกณฑ์ราคา 86/2564 ลว.11/12/2563 20/1/2564

70 ค่าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 20,900.00         20,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์ จ ากัด 20,900.00                       เกณฑ์ราคา 84/2564 ลว.25/12/2563 21/1/2564

71 ค่าซ่อมเครื องวดัความดันโลหติ 11,300.00         11,300.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอเดีย ดี พลัส จ ากัด 11,300.00                       เกณฑ์ราคา 28/2564 ลว.21/10/2563 22/1/2564

72 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 2,343.30           2,343.30      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 2,343.30                         เกณฑ์ราคา 14/2564 ลว.5/10/2563 25/1/2564

73 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 18,104.40         18,104.40     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 18,104.40                       เกณฑ์ราคา 15/2564 ลว.5/10/2563 25/1/2564

74 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 3 รายการ 13,640.36         13,640.36     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 13,640.36                       เกณฑ์ราคา 6/2564 ลว.24/11/2563 25/1/2564

75 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1 รายการ 4,708.00           4,708.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4,708.00                         เกณฑ์ราคา 7/2564 ลว.23/11/2563 25/1/2564

76 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 6,955.00           6,955.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 6,955.00                         เกณฑ์ราคา 4/2564 ลว.6/11/2563 25/1/2564

77 ซ้ือเวชภณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 856.00             856.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 856.00                           เกณฑ์ราคา 138/2563 ลว.30/4/2563 25/1/2564

78 ซ้ือเวชภณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 12,840.00         12,840.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 12,840.00                       เกณฑ์ราคา 127/2563 ลว.30/4/2563 25/1/2564

79 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 7,768.20           7,768.20      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 7,768.20                         เกณฑ์ราคา 436/2563 ลว.10/9/2563 25/1/2564

80 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,048.60           1,048.60      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,048.60                         เกณฑ์ราคา 435/2563 ลว.10/9/2563 25/1/2564

81 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 12,647.40         12,647.40     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 12,647.40                       เกณฑ์ราคา 398/2563 ลว.21/8/2563 25/1/2564

82 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 7,276.00           7,276.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 7,276.00                         เกณฑ์ราคา 16/2564 ลว.6/10/2563 25/1/2564

83 ซ้ือเวชภณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 3,964.35           3,964.35      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 3,964.35                         เกณฑ์ราคา 131/2563 ลว.30/4/2563 25/1/2564

84 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 3 รายการ 8,076.36           8,076.36      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 8,076.36                         เกณฑ์ราคา 397/2563 ลว.10/8/2563 25/1/2564

85 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 9,630.00           9,630.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 9,630.00                         เกณฑ์ราคา 396/2563 ลว.10/8/2563 25/1/2564

86 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 13,696.00         13,696.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 13,696.00                       เกณฑ์ราคา 438/2563 ลว.10/9/2563 25/1/2564

87 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 14,958.60         14,958.60     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 14,958.60                       เกณฑ์ราคา 437/2563 ลว.10/9/2563 25/1/2564

88 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 2,867.60           2,867.60      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 2,867.60                         เกณฑ์ราคา 47/2563 ลว.14/9/2563 25/1/2564

89 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 7,276.00           7,276.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 7,276.00                         เกณฑ์ราคา 48/2563 ลว.11/11/2563 25/1/2564

90 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 8,132.00           8,132.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 8,132.00                         เกณฑ์ราคา 49/2563 ลว.18/11/2563 25/1/2564

91 ซ้ือเวชภณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 4,800.00           4,800.00      เฉพาะเจาะจง เอ็น.พ.ีมาร์เก็ตต้ิง 4,800.00                         เกณฑ์ราคา 141/2563 ลว.30/4/2563 26/1/2564

92 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 10,272.00         10,272.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 10,272.00                       เกณฑ์ราคา 67/2563 ลว.7/5/2563 26/1/2564



5

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ วันที่จ่ำย
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

93 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 34,750.00         34,750.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 34,750.00                       เกณฑ์ราคา 68/2563 ลว.7/5/2563 26/1/2564

94 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,889.00           2,889.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,889.00                         เกณฑ์ราคา 69/2563 ลว.7/5/2563 26/1/2564

95 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 24,000.00         24,000.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 24,000.00                       เกณฑ์ราคา 70/2563 ลว.7/5/2563 26/1/2564

96 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,225.60           2,225.60      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,225.60                         เกณฑ์ราคา 71/2563 ลว.7/5/2563 26/1/2564

97 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,778.00           5,778.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 5,778.00                         เกณฑ์ราคา 72/2563 ลว.7/5/2563 26/1/2564

98 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 9 รายการ 39,451.70         39,451.70     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 39,451.70                       เกณฑ์ราคา 73/2563 ลว.7/5/2563 26/1/2564

99 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 575.20             575.20         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 575.20                           เกณฑ์ราคา 74/2563 ลว.7/5/2563 26/1/2564

100 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 2,164.00           2,164.00      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 2,164.00                         เกณฑ์ราคา 75/2563 ลว.7/5/2563 26/1/2564

101 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 23,112.00         23,112.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 23,112.00                       เกณฑ์ราคา 76/2563 ลว.7/5/2563 26/1/2564

102

ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 
รายการ

84,000.00         

84,000.00     

เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอส.เมดไลน์

84,000.00                       

เกณฑ์ราคา

2/2564 ลว.6/10/2563 26/1/2564

103 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 4,374.00           4,374.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด 4,374.00                         เกณฑ์ราคา 159/2563 ลว.4/3/2563 26/1/2564

104 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 4 รายการ 3,407.00           3,407.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด 3,407.00                         เกณฑ์ราคา 190/2563 ลว.18/3/2563 26/1/2564

105 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 2,380.00           2,380.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด 2,380.00                         เกณฑ์ราคา 233/2563 ลว.7/4/2563 26/1/2564

106 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,700.00           2,700.00      เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 2,700.00                         เกณฑ์ราคา 199/2563 ลว.18/3/2563 26/1/2564

107 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,704.00           7,704.00      เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 7,704.00                         เกณฑ์ราคา 166/2563 ลว.4/3/2563 26/1/2564

108 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 14,000.00         14,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 14,000.00                       เกณฑ์ราคา 239/2563 ลว.7/4/2563 26/1/2564

109 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,400.00           5,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 5,400.00                         เกณฑ์ราคา 224/2563 ลว.7/4/2563 26/1/2564

110 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 22,000.00         22,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด 22,000.00                       เกณฑ์ราคา 221/2563 ลว.1/4/2563 26/1/2564

111 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 4,720.00           4,720.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บ.ีบ.ีเค.แอดวานซ์ มัลติเทรด 4,720.00                         เกณฑ์ราคา 54/2564 ลว.24/11/2563 26/1/2564

112 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 9,630.00           9,630.00      เฉพาะเจาะจง บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 9,630.00                         เกณฑ์ราคา 117/2563 ลว.14/1/2563 26/1/2564

113 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 4 รายการ 19,902.00         19,902.00     เฉพาะเจาะจง บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 19,902.00                       เกณฑ์ราคา 167/2563 ลว.5/3/2563 26/1/2564

114 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,996.00           2,996.00      เฉพาะเจาะจง บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 2,996.00                         เกณฑ์ราคา 246/2563 ลว.10/4/2563 26/1/2564

115 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 78,000.00         78,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 78,000.00                       เกณฑ์ราคา 227/2563 ลว.7/4/2563 26/1/2564
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116 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 78,000.00         78,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 78,000.00                       เกณฑ์ราคา 158/2563 ลว.4/3/2563 26/1/2564

117 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 30,000.00         30,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 30,000.00                       เกณฑ์ราคา 183/2563 ลว.18/3/2563 26/1/2564

118 ซ้ือเวชภณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 22,000.00         22,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริ เมดิเทค 22,000.00                       เกณฑ์ราคา 137/2563 ลว.30/4/2563 26/1/2564

119 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 16,580.00         16,580.00     เฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน์ จ ากัด 16,580.00                       เกณฑ์ราคา 219/2563 ลว.1/4/2563 26/1/2564

120 ซ้ือเวชภณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 7,200.00           7,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม ดี ซี 7,200.00                         เกณฑ์ราคา 136/2563 ลว.30/4/2563 26/1/2564

121 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 16,800.00         16,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาติกา จ ากัด 16,800.00                       เกณฑ์ราคา 186/2563 ลว.18/3/2563 26/1/2564

122 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 11,600.00         11,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด 11,600.00                       เกณฑ์ราคา 188/2563 ลว.18/3/2563 26/1/2564

123 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,800.00           1,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอรี 1,800.00                         เกณฑ์ราคา 202/2563 ลว.18/3/2563 26/1/2564

124 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,000.00           5,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอรี 5,000.00                         เกณฑ์ราคา 161/2563 ลว.4/3/2563 26/1/2564

125

ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 5 
รายการ

20,000.00         

20,000.00     

เฉพาะเจาะจง บ.เนเจอร์ บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากัด

20,000.00                       

เกณฑ์ราคา

6/2564 ลว.5/11/2563 26/1/2564

126 ค่าจ้างตรวจวเิคราะหห์อ้งปฏบิติัการ 77,400.00         77,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เนชั นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากัด 77,400.00                       เกณฑ์ราคา 75/2563 ลว.9/7/2563 26/1/2564

127 ค่าจ้างตรวจวเิคราะหห์อ้งปฏบิติัการ 25,625.00         25,625.00     เฉพาะเจาะจง บ.เนชั นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ ากัด 25,625.00                       เกณฑ์ราคา 75.1/2563 ลว.9/7/2563 26/1/2564

128 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,000.00           4,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก ดรัก จ ากัด 4,000.00                         เกณฑ์ราคา 215/2563 ลว.1/4/2563 27/1/2564

129 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 10,500.00         10,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก ดรัก จ ากัด 10,500.00                       เกณฑ์ราคา 225/2563 ลว.7/4/2563 27/1/2564

130 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 22,000.00         22,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอเชี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ ากัด 22,000.00                       เกณฑ์ราคา 232/2563 ลว.7/4/2563 29/1/2564

131 ซ้ือเวชภณัฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,150.00           7,150.00      เฉพาะเจาะจง บ. เอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด 7,150.00                         เกณฑ์ราคา 248/2563 ลว.10/4/2563 29/1/2564

132 จ้างถ่ายเอกสาร ปจด.ตค.63 1,200.00           1,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านยี งอกิ๊ฟช็อป 1,200.00                         เกณฑ์ราคา 36/2564 ลว.29/10/2563 29/1/2564
2,578,518.54                   


