
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำร

คัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีจ่ำย

1

ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 3 

รายการ 436,000.00     436,000.00   

เฉพาะเจาะจง
หจก.พี.เอส.เมดิเทค

436,000.00      

เกณฑ์ราคา

4/2564 ลว.14/12/2563 2/4/2564

2

จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลกอเดร์ 

มาน๊ะ 7,650.00         7,650.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอับดุลกอเดร์ มาน๊ะ

7,650.00         

เกณฑ์ราคา

90/2563 ลว.28/9/2563 8/4/2564

3 จ้างเหมาบุคลากร - นายอักรอม อูเซ็ง 7,060.00         7,060.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอักรอม อูเซ็ง 7,060.00         เกณฑ์ราคา 82/2563 ลว.28/9/2563 8/4/2564

4 จ้างเหมาบุคลากร - นายสุชาติ สุวาหล า 7,100.00         7,100.00      เฉพาะเจาะจง  - นายสุชาติ สุวาหล า 7,100.00         เกณฑ์ราคา 89/2563 ลว.28/9/2563 8/4/2564
5 จ้างเหมาบุคลากร - 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 8/4/2564

6 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.อรสา หน่อโท๊ะ 10,300.00       10,300.00    เฉพาะเจาะจง  - น.ส.อรสา หน่อโท๊ะ 10,300.00        เกณฑ์ราคา 84/2563 ลว.28/9/2563 8/4/2564

7

จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.อาซียัน แซบี

ดิง 10,400.00       10,400.00    เฉพาะเจาะจง  - น.ส.อาซียัน แซบีดิง 10,400.00        เกณฑ์ราคา 94/2563 ลว.28/9/2563 8/4/2564

8 จ้างเหมาบุคลากร - นายเซ็มซู ยือมะดิง 15,500.00       15,500.00    เฉพาะเจาะจง  - นายเซ็มซู ยือมะดิง 15,500.00        เกณฑ์ราคา 85/2563 ลว.28/9/2563 8/4/2564

9 จ้างเหมาบุคลากร - นายอูสมัน สาและ 6,850.00         6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอูสมัน สาและ 6,850.00         เกณฑ์ราคา 92/2563 ลว.28/9/2563 8/4/2564

10

จ้างเหมาบุคลากร - นายซอลาฮุดดีน 

เบนโน 17,500.00       17,500.00    

เฉพาะเจาะจง

 - นายซอลาฮุดดีน เบนโน 17,500.00        

เกณฑ์ราคา

96/2563 ลว.28/9/2563 8/4/2564

11 จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลเลาะ ซี 6,850.00         6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลเลาะ ซี 6,850.00         เกณฑ์ราคา 87/2563 ลว.28/9/2563 8/4/2564

12

จ้างเหมาบุคลากร - นายหะมะเสาแปน

 ดือเร๊ะ 6,850.00         6,850.00      

เฉพาะเจาะจง  - นายหะมะเสาแปน ดือ

เร๊ะ 6,850.00         

เกณฑ์ราคา

91/2563 ลว.28/9/2563 8/4/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน .....เมษำยน.....2564

โรงพยำบำลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ

วันท่ี .....30......... เดือน .....เมษำยน...... พ.ศ. 2564 
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13

จ้างเหมาบุคลากร - นายอันนูวา ยา

มาลอเด็ง 6,850.00         6,850.00      

เฉพาะเจาะจง  - นายอันนูวา ยามาลอ

เด็ง 6,850.00         

เกณฑ์ราคา

107/2563 ลว.28/9/2563 8/4/2564

14

จ้างเหมาบุคลากร - นายมูฮัมมัด

กามาล อาแว 7,050.00         7,050.00      

เฉพาะเจาะจง  - นายมูฮัมมัดกามาล 

อาแว 7,050.00         

เกณฑ์ราคา

93/2563 ลว.28/9/2563 8/4/2564

15 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.อาตีก๊ะ แมจิ 15,500.00       15,500.00    เฉพาะเจาะจง  - น.ส.อาตีก๊ะ แมจิ 15,500.00        เกณฑ์ราคา 78/2563 ลว.30/9/2563 8/4/2564

16

จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.ซูไรดา ดาหา

แมง 15,500.00       15,500.00    

เฉพาะเจาะจง

 - น.ส.ซูไรดา ดาหาแมง 15,500.00        

เกณฑ์ราคา

77/2563 ลว.30/9/2563 8/4/2564

17

จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.วันณูรอาซัน 

โต๊ะกานิ 15,500.00       15,500.00    

เฉพาะเจาะจง  - น.ส.วันณูรอาซัน โต๊ะ

กานิ 15,500.00        

เกณฑ์ราคา

76/2563 ลว.30/9/2563 8/4/2564

18

จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.กูซัยฟะห์ 

ต่วนเดร์ 15,500.00       15,500.00    

เฉพาะเจาะจง

 - น.ส.กูซัยฟะห์ ต่วนเดร์ 15,500.00        

เกณฑ์ราคา

80/2563 ลว.30/9/2563 8/4/2564

19 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.อามีณา ฮามะ 15,500.00       15,500.00    เฉพาะเจาะจง  - น.ส.อามีณา ฮามะ 15,500.00        เกณฑ์ราคา 81/2563 ลว.30/9/2563 8/4/2564

20 จ้างเหมาบุคลากร - น.ส.โซเฟีย มะแด 15,500.00       15,500.00    เฉพาะเจาะจง  - น.ส.โซเฟีย มะแด 15,500.00        เกณฑ์ราคา 79/2563 ลว.30/9/2563 8/4/2564

21 จ้างเหมาบุคลากร - นายดุลซาลัม มะลี 6,850.00         6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายดุลซาลัม มะลี 6,850.00         เกณฑ์ราคา 86/2563 ลว.28/9/2563 8/4/2564

22 จ้างเหมาบุคลากร - นายอัควาน ตาเละ 15,000.00       15,000.00    เฉพาะเจาะจง  - นายอัควาน ตาเละ 15,000.00        เกณฑ์ราคา 75/2563 ลว.28/9/2563 8/4/2564

23 จ้างเหมาบุคลากร - 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 8/4/2564

24 จ้างเหมาบุคลากร - นายสุไลมาน มะนอ 14,400.00       14,400.00    เฉพาะเจาะจง  - นายสุไลมาน มะนอ 14,400.00        เกณฑ์ราคา 883/2564 ลว.24/2/2564 8/4/2564

25

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวฮัสเมาะห์

 ตูแป

10,855.00       

10,855.00    

เฉพาะเจาะจง  - นางสาวฮัสเมาะห์ ตูแป

10,855.00        

เกณฑ์ราคา

104/2563 ลว.28/9/2563 9/4/2564

26

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาซียะ 

อารง

7,990.00         

7,990.00      

เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาซียะ อารง

7,990.00         

เกณฑ์ราคา

102/2563 ลว.28/9/2563 9/4/2564
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27 จ้างเหมาบุคลากร - นายมามะนูซิ ฮาวี 12,350.00       12,350.00    เฉพาะเจาะจง  - นายมามะนูซิ ฮาวี 12,350.00        เกณฑ์ราคา 100/2563 ลว.28/9/2563 9/4/2564

28

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวพาตีมะห์ 

อาแว

10,455.00       

10,455.00    

เฉพาะเจาะจง  - นางสาวพาตีมะห์ อาแว

10,455.00        

เกณฑ์ราคา

103/2563 ลว.28/9/2563 9/4/2564

29

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอะฟ้าฟ 

เจ๊ะเตะ

13,010.00       

13,010.00    

เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอะฟ้าฟ เจ๊ะเตะ

13,010.00        

เกณฑ์ราคา

101/2563 ลว.28/9/2563 9/4/2564

30 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาริฟีน นาแซ 8,210.00         8,210.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอาริฟีน นาแซ 8,210.00         เกณฑ์ราคา 99/2563 ลว.28/9/2563 9/4/2564

31 จ้างเหมาท าความสะอาด ปจด.มีค.64 155,150.00     155,150.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วิส 155,150.00      เกณฑ์ราคา 8/2564 ลว.25/12/2563 9/4/2564

32 จ้างเหมาประกอบอาหาร ปจด.มีค.64 86,025.00       86,025.00    เฉพาะเจาะจง  - นางสาวคอลีเยาะ อาแซ 86,025.00        เกณฑ์ราคา 154/2564 ลว.25/2/2564 9/4/2564

33 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง ปจด.มีค.64 32,518.20       32,518.20    เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอ็ม.เอ 32,518.20        เกณฑ์ราคา 8987/2564 ลว.28/12/2563 9/4/2564

34 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 6,200.00         6,200.00      เฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด 6,200.00         เกณฑ์ราคา 299/2563 ลว.29/11/2563 9/4/2564

35 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,100.00         2,100.00      เฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด 2,100.00         เกณฑ์ราคา 317/2563 ลว.4/6/2563 9/4/2564

36 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 9,300.00         9,300.00      เฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด 9,300.00         เกณฑ์ราคา 302/2563 ลว.1/6/2563 9/4/2564

37 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,500.00         5,500.00      เฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด 5,500.00         เกณฑ์ราคา 301/2563 ลว.1/6/2563 9/4/2564

38 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,600.00         7,600.00      เฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด 7,600.00         เกณฑ์ราคา 300/2563 ลว.29/5/2563 9/4/2564

39 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 14,250.00       14,250.00    เฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด 14,250.00        เกณฑ์ราคา 318/2563 ลว.4/6/2563 9/4/2564

40 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 870.00           870.00        เฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด 870.00            เกณฑ์ราคา 337/2563 ลว.9/7/2563 9/4/2564

41 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,200.00         2,200.00      เฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด 2,200.00         เกณฑ์ราคา 338/2563 ลว.9/7/2563 9/4/2564

42 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 7,800.00         7,800.00      เฉพาะเจาะจง
บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง 

จ ากัด 7,800.00         เกณฑ์ราคา 341/2563 ลว.8/7/2563 9/4/2564

43 จ้างติดต้ังประตูกระจกอลูมิเนียม 133,500.00     133,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ีงอคอนสตรัชช่ัน 133,500.00      เกณฑ์ราคา 13/2564 ลว.15/2/2564 9/4/2564

44

ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 3 

รายการ 233,000.00     233,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไอเดียดีพลัส จ ากัด 233,000.00      เกณฑ์ราคา 1/2564 ลว.1/12/2563 16/4/2564

45 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 8,585.00         8,585.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 8,585.00         เกณฑ์ราคา 182/2563 ลว.30/7/2563 20/4/2564
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46 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 10,100.00       10,100.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 10,100.00        เกณฑ์ราคา 184/2563 ลว.30/7/2563 20/4/2564

47 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 รายการ 3,390.00         3,390.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 3,390.00         เกณฑ์ราคา 144/2563 ลว.30/4/2563 20/4/2564

48 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 รายการ 32,804.00       32,804.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 32,804.00        เกณฑ์ราคา 157/2563 ลว.19/6/2563 20/4/2564

49 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 26,000.00       26,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 26,000.00        เกณฑ์ราคา 159/2563 ลว.19/6/2563 20/4/2564

50 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 12,000.00       12,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 12,000.00        เกณฑ์ราคา 169/2563 ลว.13/7/2563 20/4/2564

51 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 26,800.00       26,800.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 26,800.00        เกณฑ์ราคา 168/2563 ลว.13/7/2563 20/4/2564

52 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 17,000.00       17,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 17,000.00        เกณฑ์ราคา 167/2563 ลว.13/7/2563 20/4/2564

53 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 5 รายการ 4,854.00         4,854.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด 4,854.00         เกณฑ์ราคา 186/2563 ลว.26/8/2563 20/4/2564

54 จ้างค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 77,000.00       77,000.00    

เฉพาะเจาะจง ร้านไอโซนคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เน็ตเวิร์ค 77,000.00        

เกณฑ์ราคา

88/2564 ลว.30/12/2563 20/4/2564

55 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,500.00         9,500.00      

เฉพาะเจาะจง ร้านไอโซนคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เน็ตเวิร์ค 9,500.00         

เกณฑ์ราคา

87/2564 ลว.30/12/2563 20/4/2564

56 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,550.00         1,550.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาซา แลบ จ ากัด 1,550.00         เกณฑ์ราคา 322/2563 ลว.18/6/2563 20/4/2564

57 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,000.00         4,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาซา แลบ จ ากัด 4,000.00         เกณฑ์ราคา 265/2563 ลว.12/5/2563 20/4/2564

58 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 8,000.00         8,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาซา แลบ จ ากัด 8,000.00         เกณฑ์ราคา 281/2563 ลว.12/5/2563 20/4/2564

59 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,000.00         4,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาซา แลบ จ ากัด 4,000.00         เกณฑ์ราคา 236/2563 ลว.7/4/2563 20/4/2564

60 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 36,000.00       36,000.00    เฉพาะเจาะจง
หจก.ลาภทักษิณอินเตอร์

แพค 36,000.00        เกณฑ์ราคา 64/2564 ลว.3/12/2563 20/4/2564

61 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,000.00         5,000.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล 

อินดัสตรี จ ากัด 5,000.00         

เกณฑ์ราคา

168/2563 ลว.4/3/2563 20/4/2564

62 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 8,800.00         8,800.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล 

อินดัสตรี จ ากัด 8,800.00         

เกณฑ์ราคา

226/2563 ลว.7/4/2563 20/4/2564
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63 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 4 รายการ 57,590.00       57,590.00    

เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย เมดิคอล 

อินดัสตร้ี จ ากัด 57,590.00        

เกณฑ์ราคา

139/2563 ลว.30/4/2563 20/4/2564

64 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 4,200.00         4,200.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย เมดิคอล 

อินดัสตร้ี จ ากัด 4,200.00         

เกณฑ์ราคา

140/2563 ลว.30/4/2563 20/4/2564

65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 2,250.00         2,250.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย เมดิคอล 

อินดัสตร้ี จ ากัด 2,250.00         

เกณฑ์ราคา

156/2563 ลว.5/6/2563 20/4/2564

66 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 รายการ 5,580.00         5,580.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย เมดิคอล 

อินดัสตร้ี จ ากัด 5,580.00         

เกณฑ์ราคา

185/2563 ลว.30/7/2563 20/4/2564

67 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 850.00           850.00        

เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย เมดิคอล 

อินดัสตร้ี จ ากัด 850.00            

เกณฑ์ราคา

50/2563 ลว.11/9/2563 20/4/2564

68 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 7,680.00         7,680.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง 7,680.00         เกณฑ์ราคา 142/2563 ลว.5/5/2563 20/4/2564

69 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 6,720.00         6,720.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง 6,720.00         เกณฑ์ราคา 143/2563 ลว.5/5/2563 20/4/2564

70 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 3,500.00         3,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง 3,500.00         เกณฑ์ราคา 112/2563 ลว.10/4/2563 20/4/2564

71 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 5,600.00         5,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง 5,600.00         เกณฑ์ราคา 87/2563 ลว.6/2/2563 20/4/2564

72 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 30,000.00       30,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ดี เอช ซี เทรดด้ิง 30,000.00        เกณฑ์ราคา 62/2563 ลว.6/1/2563 20/4/2564

73 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 25,500.00       25,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 25,500.00        เกณฑ์ราคา 238/2563 ลว.7/4/2563 20/4/2564

74 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 31,000.00       31,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 31,000.00        เกณฑ์ราคา 218/2563 ลว.1/4/2563 20/4/2564

75 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 4,500.00         4,500.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด 4,500.00         

เกณฑ์ราคา

142/2563 ลว.4/2/2563 20/4/2564

76 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 10,575.00       10,575.00    

เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด 10,575.00        

เกณฑ์ราคา

196/2563 ลว.18/3/2563 20/4/2564
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77 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,500.00         7,500.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด 7,500.00         

เกณฑ์ราคา

242/2563 ลว.7/4/2563 20/4/2564

78 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 20,400.00       20,400.00    

เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด 20,400.00        

เกณฑ์ราคา

231/2563 ลว.7/4/2563 20/4/2564

79 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 30,300.00       30,300.00    

เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด 30,300.00        

เกณฑ์ราคา

205/2563 ลว.1/4/2563 20/4/2564

80 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,500.00         7,500.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด 7,500.00         

เกณฑ์ราคา

282/2563 ลว.12/5/2563 20/4/2564

81 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,625.00         5,625.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด 5,625.00         

เกณฑ์ราคา

272/2563 ลว.12/5/2563 20/4/2564

82 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 14,500.00       14,500.00    

เฉพาะเจาะจง บ.ไอ บอด้ี บาลานซ์ 

เมดดิคอล จ ากัด 14,500.00        

เกณฑ์ราคา

179/2563 ลว.30/7/2563 20/4/2564

83 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 31,200.00       31,200.00    

เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอส คอตตอน

ไทย จ ากัด 31,200.00        

เกณฑ์ราคา

44/2564 ลว.5/11/2563 20/4/2564

84 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 16,800.00       16,800.00    เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด 16,800.00        เกณฑ์ราคา 279/2563 ลว.12/5/2563 20/4/2564

85 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,860.00         4,860.00      เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม 4,860.00         เกณฑ์ราคา 348/2563 ลว.8/7/2563 20/4/2564

86 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 11,600.00       11,600.00    เฉพาะเจาะจง
บ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ 

จ ากัด 11,600.00        เกณฑ์ราคา 290/2563 ลว.12/5/2563 20/4/2564

87 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 3,105.00         3,105.00      

เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์ เมดิคอล 

อินดัสตร้ี จ ากัด 3,105.00         

เกณฑ์ราคา

150/2563 ลว.5/6/2563 20/4/2564

88 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 3,264.00         3,264.00      

เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์ เมดิคอล 

อินดัสตร้ี จ ากัด 3,264.00         

เกณฑ์ราคา

194/2563 ลว.26/8/2563 20/4/2564
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89 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 44,950.00       44,950.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริ เมดิเทค 44,950.00        เกณฑ์ราคา 149/2563 ลว.5/6/2563 20/4/2564

90 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 6,800.00         6,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริ เมดิเทค 6,800.00         เกณฑ์ราคา 148/2563 ลว.5/5/2563 20/4/2564

91 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 74,000.00       74,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริ เมดิเทค 74,000.00        เกณฑ์ราคา 174/2563 ลว.30/7/2563 20/4/2564

92 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 3,060.00         3,060.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านหาดใหญ่ เมดิเทค 

ซัพพลาย 3,060.00         เกณฑ์ราคา 177/2563 ลว.30/7/2563 20/4/2564

93 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 8,600.00         8,600.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านหาดใหญ่ เมดิเทค 

ซัพพลาย 8,600.00         เกณฑ์ราคา 193/2563 ลว.26/8/2563 20/4/2564

94 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 2,000.00         2,000.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านหาดใหญ่ เมดิเทค 

ซัพพลาย 2,000.00         เกณฑ์ราคา 152/2563 ลว.5/6/2563 20/4/2564

95 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 4,200.00         4,200.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านหาดใหญ่ เมดิเทค 

ซัพพลาย 4,200.00         เกณฑ์ราคา 151/2563 ลว.5/6/2563 20/4/2564

96 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 810.00           810.00        เฉพาะเจาะจง
ร้านหาดใหญ่ เมดิเทค 

ซัพพลาย 810.00            เกณฑ์ราคา 164/2563 ลว.13/7/2563 20/4/2564

97 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,800.00         3,800.00      เฉพาะเจาะจง
ร้านหาดใหญ่ เมดิเทค 

ซัพพลาย 3,800.00         เกณฑ์ราคา 6/2564 ลว.16/12/2563 20/4/2564

98 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 2,190.00         2,190.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเซาท์เทิร์น เมด 2,190.00         เกณฑ์ราคา 178/2563 ลว.30/7/2563 20/4/2564

99 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,760.00         6,760.00      เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 6,760.00         เกณฑ์ราคา 266/2563 ลว.12/5/2563 20/4/2564

100 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,800.00         7,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 7,800.00         เกณฑ์ราคา 217/2563 ลว.1/4/2563 20/4/2564

101 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,820.00         1,820.00      เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 1,820.00         เกณฑ์ราคา 184/2563 ลว.16/3/2563 20/4/2564

102

ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 

รายการ 42,000.00       42,000.00    เฉพาะเจาะจง  - นายสุทิน แก้วมาก 42,000.00        เกณฑ์ราคา 114/2564 ลว.15/1/2564 21/4/2564

103 จ้างเหมาท าเบาะท่ีน่ัง 11,000.00       11,000.00    เฉพาะเจาะจง  - นายเจริญ จันวัฒน์ 11,000.00        เกณฑ์ราคา 42/2564 ลว.3/11/2563 21/4/2564

104

ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 

รายการ 6,500.00         6,500.00      เฉพาะเจาะจง  - นายเจริญ จันวัฒน์ 6,500.00         เกณฑ์ราคา 57/2564 ลว.13/11/2563 21/4/2564

105 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 5,457.00         5,457.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นราสถิตข์ 5,457.00         เกณฑ์ราคา 111/2564 ลว.18/1/2564 21/4/2564

106 จ้างล้างและเปล่ียนวัสดุเคร่ืองกรองน้ า 18,910.00       18,910.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ดี ทรีท 18,910.00        เกณฑ์ราคา 97/2564 ลว.30/12/2563 21/4/2564

107 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 19,212.00       19,212.00    เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอลฟาร์ม จ ากัด 19,212.00        เกณฑ์ราคา 172/2563 ลว.5/3/2563 21/4/2564

108 จ้างท าสมุดบัตรประจ าตัว 49,920.00       49,920.00    เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์นราธิวาส 49,920.00        เกณฑ์ราคา 43/2564 ลว.3/11/2563 22/4/2564
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109

ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 1,500.00         

1,500.00      

เฉพาะเจาะจง บ.โทเทิล เทคนิคอล เอ็น

จิเนียร่ิง จ ากัด 1,500.00         

เกณฑ์ราคา

23/2564 ลว.29/3/2564 22/4/2564

110 จ้างท าฉากก้ันอะคริลิคพร้อมสติกเกอร์ 45,990.00       45,990.00    เฉพาะเจาะจง ร้านซายอดีไซน์ เจาะไอ

ร้อง
45,990.00        เกณฑ์ราคา 121/2564 ลว.20/1/2564 22/4/2564

111 จ้างท าสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ 6,000.00         6,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านซายอดีไซน์ เจาะไอ

ร้อง
6,000.00         เกณฑ์ราคา 116/2564 ลว.15/1/2564 22/4/2564

112 จ้างท าสติกเกอร์ 2,160.00         2,160.00      เฉพาะเจาะจง ร้านซายอดีไซน์ เจาะไอ

ร้อง
2,160.00         เกณฑ์ราคา 92/2564 ลว.22/12/2563 22/4/2564

113 จ้างบันทึกข้อมูล ปจด.มีนาคม.64 1,000.00         1,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นางซากีต๊ะ วาราวอ 1,000.00         เกณฑ์ราคา 2/2564 ลว.30/12/2563 26/4/2564

114 จ้างเหมาขนส่ขยะมูลฝอยติดเช้ือ 6,500.00         6,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจ เซอร์วิส 6,500.00         เกณฑ์ราคา 106/2563 ลว.28/9/2563 26/4/2564

115 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 9,565.80         9,565.80      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 9,565.80         เกณฑ์ราคา 99/2564 ลว.25/12/2563 26/4/2564

116 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,782.90         4,782.90      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 4,782.90         เกณฑ์ราคา 69/2564 ลว.8/12/2563 26/4/2564

117 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,985.30         2,985.30      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 2,985.30         เกณฑ์ราคา 80/2564 ลว.21/12/2563 26/4/2564

118 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 30,174.00       30,174.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 30,174.00        เกณฑ์ราคา 82/2564 ลว.22/12/2563 26/4/2564

119 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 5,992.00         5,992.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 5,992.00         เกณฑ์ราคา 15/2564 ลว.10/2/2564 26/4/2564

120 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,852.00         3,852.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 3,852.00         เกณฑ์ราคา 14/2564 ลว.9/2/2564 26/4/2564

121 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 7,944.75         7,944.75      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 7,944.75         เกณฑ์ราคา 19/2564 ลว.18/2/2564 26/4/2564

122 จ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ 28,000.00       28,000.00    เฉพาะเจาะจง  - นายพาหตะ สาและ 28,000.00        เกณฑ์ราคา 36/2563 ลว.28/9/2563 27/4/2564

123 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 28,000.00       28,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 28,000.00        เกณฑ์ราคา 13/2564 ลว.3/12/2563 27/4/2564

124 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 57,000.00       57,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กส์แลบ จ ากัด 57,000.00        เกณฑ์ราคา 24/2564 ลว.7/12/2563 27/4/2564

125 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 85,092.00       85,092.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กส์แลบ จ ากัด 85,092.00        เกณฑ์ราคา 21/2564 ลว.7/1/2564 27/4/2564

126 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 23,000.00       23,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอเซ่ียน ฟาร์มาซูติคัล 

จ ากัด
23,000.00        เกณฑ์ราคา 372/2563 ลว.7/8/2563 27/4/2564

127 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 23,001.00       23,001.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอเซ่ียน ฟาร์มาซูติคัล 

จ ากัด
23,001.00        เกณฑ์ราคา 380/2563 ลว.14/8/2563 27/4/2564

128 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,650.00         1,650.00      เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 1,650.00         เกณฑ์ราคา 332/2563 ลว.9/7/2563 27/4/2564
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129 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 9,400.00         9,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 9,400.00         เกณฑ์ราคา 316/2563 ลว.4/6/2563 27/4/2564

130 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 14,300.00       14,300.00    เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแคร์ จ ากัด 14,300.00        เกณฑ์ราคา 385/2563 ลว.19/8/2563 27/4/2564

131 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,716.00         1,716.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแคร์ จ ากัด 1,716.00         เกณฑ์ราคา 387/2563 ลว.20/8/2563 27/4/2564

132 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,096.00         6,096.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแคร์ จ ากัด 6,096.00         เกณฑ์ราคา 362/2563 ลว.5/8/2563 27/4/2564

133 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ

3,400.00         

3,400.00      

เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซู

ติคอล จ ากัด 3,400.00         

เกณฑ์ราคา

336/2563 ลว.9/7/2563 27/4/2564

134 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ

14,500.00       

14,500.00    

เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซู

ติคอล จ ากัด 14,500.00        

เกณฑ์ราคา

331/2563 ลว.9/7/2563 27/4/2564

135 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 8,040.00         8,040.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด 8,040.00         เกณฑ์ราคา 345/2563 ลว.8/7/2563 27/4/2564

136 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,890.00         4,890.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเป้ียน จ ากัด 4,890.00         เกณฑ์ราคา 351/2563 ลว.8/7/2563 27/4/2564

137 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 3 รายการ 1,260.00         1,260.00      เฉพาะเจาะจง บ.เคที เด็นท์แอนด์ซัพ

พลาย
1,260.00         เกณฑ์ราคา 15/2564 ลว.15/2/2564 27/4/2564

138 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 1,920.00         1,920.00      เฉพาะเจาะจง บ.เคที เด็นท์แอนด์ซัพ

พลาย
1,920.00         เกณฑ์ราคา 13/2564 ลว.15/2/2564 27/4/2564

139 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,400.00         4,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ จ ากัด 4,400.00         เกณฑ์ราคา 333/2563 ลว.9/7/2563 27/4/2564

140 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,900.00         2,900.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ จ ากัด 2,900.00         เกณฑ์ราคา 369/2563 ลว.7/8/2563 27/4/2564

141 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,384.00         3,384.00      เฉพาะเจาะจง บ.แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 3,384.00         เกณฑ์ราคา 322/2563 ลว.18/6/2563 27/4/2564

142 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 24,870.00       24,870.00    เฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน์ จ ากัด 24,870.00        เกณฑ์ราคา 319/2563 ลว.4/6/2563 27/4/2564

143 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 3 รายการ 1,200.00         1,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช จ ากัด 1,200.00         เกณฑ์ราคา 8/2564 ลว.21/12/2563 27/4/2564

144 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 52,000.00       52,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จ ากัด 52,000.00        เกณฑ์ราคา 373/2563 ลว.7/8/2563 27/4/2564

145 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 18,500.00       18,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 

จ ากัด
18,500.00        เกณฑ์ราคา 368/2563 ลว.7/8/2563 27/4/2564

146 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 12,600.00       12,600.00    เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช 12,600.00        เกณฑ์ราคา 395/2563 ลว.21/8/2563 27/4/2564

147 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 11,556.00       11,556.00    เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช 11,556.00        เกณฑ์ราคา 384/2563 ลว.19/8/2563 27/4/2564
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148 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 15,000.00       15,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช 15,000.00        เกณฑ์ราคา 361/2563 ลว.5/8/2563 27/4/2564

149 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 299.60           299.60        เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช 299.60            เกณฑ์ราคา 201/2563 ลว.18/3/2563 27/4/2564

150 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 9,499.00         9,499.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช 9,499.00         เกณฑ์ราคา 200/2563 ลว.18/3/2563 27/4/2564

151 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 13,297.40       13,297.40    เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช 13,297.40        เกณฑ์ราคา 163/2563 ลว.4/3/2563 27/4/2564

152 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,778.00         5,778.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช 5,778.00         เกณฑ์ราคา 245/2563 ลว.10/4/2563 27/4/2564

153 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 599.20           599.20        เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช 599.20            เกณฑ์ราคา 240/2563 ลว.7/4/2563 27/4/2564

154 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 14,656.00       14,656.00    เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช 14,656.00        เกณฑ์ราคา 220/2563 ลว.1/4/2563 27/4/2564

155 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,800.00         5,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช 5,800.00         เกณฑ์ราคา 210/2563 ลว.1/4/2563 27/4/2564

156 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,950.00         2,950.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช 2,950.00         เกณฑ์ราคา 209/2563 ลว.1/4/2563 27/4/2564

157 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,480.00         2,480.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช 2,480.00         เกณฑ์ราคา 208/2563 ลว.1/4/2563 27/4/2564

158 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,500.00         3,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช 3,500.00         เกณฑ์ราคา 207/2563 ลว.1/4/2563 27/4/2564

159 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,500.00         7,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช 7,500.00         เกณฑ์ราคา 206/2563 ลว.1/4/2563 27/4/2564

160 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 7,500.00         7,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช 7,500.00         เกณฑ์ราคา 270/2563 ลว.12/5/2563 27/4/2564

161 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,800.00         5,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช 5,800.00         เกณฑ์ราคา 321/2563 ลว.5/6/2563 27/4/2564

162 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 15,068.80       15,068.80    เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช 15,068.80        เกณฑ์ราคา 315/2563 ลว.4/6/2563 27/4/2564

163 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 12,898.80       12,898.80    เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช 12,898.80        เกณฑ์ราคา 349/2563 ลว.8/7/2563 27/4/2564

164 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,800.00         1,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช 1,800.00         เกณฑ์ราคา 334/2563 ลว.9/7/2563 27/4/2564

165 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 43,038.00       43,038.00    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้
43,038.00        เกณฑ์ราคา 96/2563 ลว.1/9/2563 27/4/2564

166 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 10 รายการ 32,824.48       32,824.48    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้
32,824.48        เกณฑ์ราคา 97/2563 ลว.1/9/2563 27/4/2564

167 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 851.70           851.70        เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้
851.70            เกณฑ์ราคา 98/2563 ลว.1/9/2563 27/4/2564

168 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,495.86         1,495.86      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้
1,495.86         เกณฑ์ราคา 99/2563 ลว.1/9/2563 27/4/2564
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หรือจัดจ้ำง 

(บำท)

รำคำกลำง

(บำท)
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วันท่ีจ่ำย

169 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 14,550.00       14,550.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.เมดิเทค 14,550.00        เกณฑ์ราคา 12/2564 ลว.7/12/2563 28/4/2564

170 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ปจด.มีค.64 2,400.00         2,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปป้ี แอนด์ 

เซอร์วิส
2,400.00         เกณฑ์ราคา 105/2563 ลว.28/9/2563 28/4/2564

171

ซ้ือวสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 

รายการ

16,563.60       

16,563.60    

เฉพาะเจาะจง หจก.อภิ

16,563.60        

เกณฑ์ราคา

132/2564 ลว.5/2/2564 28/4/2564

172 จ้างติดต้ังผ้าม่าน 24,200.00       24,200.00    เฉพาะเจาะจง  - นายอนุศักด์ิ ไชย

ช านาญ
24,200.00        เกณฑ์ราคา 107/2564 ลว.12/1/2564 28/4/2564

173 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1

รายการ

275,000.00     275,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.เซนต์เมด จ ากัด 275,000.00      เกณฑ์ราคา 5/2564 ลว.15/12/2563 28/4/2564

174 จ้างท าฟันเทียม 2,854.76         2,854.76      เฉพาะเจาะจง บ.ไชยา-อารี เด็นทัล แลป

 จ ากัด
2,854.76         เกณฑ์ราคา 5/2564 ลว.3/2/2564 29/4/2564

175 จ้างท าฟันเทียม 6,323.70         6,323.70      เฉพาะเจาะจง บ.ไชยา-อารี เด็นทัล แลป

 จ ากัด
6,323.70         เกณฑ์ราคา 6/2564 ลว.8/3/2564 29/4/2564

3,534,564.85  


