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1 จ้างติดต้ังระบบเคร่ืองเสียง 98,000.00        98,000.00    เฉพาะเจาะจง  - ร้านไอทีย่ีงอเซอร์วิส 98,000.00          เกณฑ์ราคา 138/2564 ลว.4/2/2564 6/5/2564

2 ซ้ือครุภณฑ์ส านักงาน 50,032.00        50,032.00    เฉพาะเจาะจง  - ร้านไอโซนคอมพิวเตอร์ 50,032.00          เกณฑ์ราคา 136/2564 ลว.10/2/2564 6/5/2564

3 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 4,000.00         4,000.00      เฉพาะเจาะจง  - ร้านไอโซนคอมพิวเตอร์ 4,000.00           เกณฑ์ราคา 143/2564 ลว.19/2/2564 6/5/2564

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 57,500.00        57,500.00    เฉพาะเจาะจง  - ร้านไอโซนคอมพิวเตอร์ 57,500.00          เกณฑ์ราคา 140/2564 ลว.15/2/2564 6/5/2564

5 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 12,500.00        12,500.00    เฉพาะเจาะจง  - ร้านย่ีงอเซอร์วิส 12,500.00          เกณฑ์ราคา 76/2564 ลว.9/12/2563 6/5/2564

6 จ้างเปล่ียนสายเคเบิล 3,500.00         3,500.00      เฉพาะเจาะจง  - ร้านย่ีงอเซอร์วิส 3,500.00           เกณฑ์ราคา 111/2564 ลว.14/1/2564 6/5/2564

7 จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงห้องประชุม 75,000.00        75,000.00    เฉพาะเจาะจง  - ร้านย่ีงอเซอร์วิส 75,000.00          เกณฑ์ราคา 122/2564 ลว.20/1/2564 6/5/2564

8 จ้างเปล่ียนมุ้งลวด 4,500.00         4,500.00      เฉพาะเจาะจง  - ร้านย่ีงอเซอร์วิส 4,500.00           เกณฑ์ราคา 100/2564 ลว.6/1/2564 6/5/2564

9 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 3,500.00         3,500.00      เฉพาะเจาะจง  - ร้านย่ีงอเซอร์วิส 3,500.00           เกณฑ์ราคา 92/2564 ลว.6/1/2564 6/5/2564

10 จ้างติดต้ังระบบไฟฟ้า 4,500.00         4,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ีงอ คอนสตรัคช่ัน 4,500.00           เกณฑ์ราคา 142/2564 ลว.8/2/2564 6/5/2564

11 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานต่ ากว่าเกณฑ์ 9,000.00         9,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ีงอ คอนสตรัคช่ัน 9,000.00           เกณฑ์ราคา 118/2564 ลว.15/1/2564 6/5/2564

12 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานต่ ากว่าเกณฑ์ 54,000.00        54,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ีงอ คอนสตรัคช่ัน 54,000.00          เกณฑ์ราคา 62/2563 ลว.30/11/2563 6/5/2564

13 จ้างย้ายติดต้ังระบบไฟฟ้า 12,500.00        12,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ีงอ คอนสตรัคช่ัน 12,500.00          เกณฑ์ราคา 106/2564 ลว.12/1/2564 6/5/2564

14

จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลกอเดร์ 

มาน๊ะ 7,650.00         7,650.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอับดุลกอเดร์ มาน๊ะ

7,650.00           

เกณฑ์ราคา

90/2563 ลว.28/9/2563 6/5/2564

15 จ้างเหมาบุคลากร - นายอักรอม อูเซ็ง 7,060.00         7,060.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอักรอม อูเซ็ง 7,060.00           เกณฑ์ราคา 82/2563 ลว.28/9/2563 6/5/2564

16 จ้างเหมาบุคลากร - นายสุชาติ สุวาหล า 7,100.00         7,100.00      เฉพาะเจาะจง  - นายสุชาติ สุวาหล า 7,100.00           เกณฑ์ราคา 89/2563 ลว.28/9/2563 6/5/2564
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17 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอัสวานี มะสุยี 8,800.00         8,800.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอัสวานี มะสุยี

8,800.00           

เกณฑ์ราคา

98/2563 ลว.28/9/2563 6/5/2564

18

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอรสา หน่อ

โท๊ะ 10,300.00        10,300.00    

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอรสา หน่อดท๊ะ

10,300.00          

เกณฑ์ราคา

84/2563 ลว.28/9/2563 6/5/2564

19

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาซียัน แส

บีดิง 10,400.00        10,400.00    

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอาซียัน แสบีดิง

10,400.00          

เกณฑ์ราคา

94/2563 ลว.28/9/2563 6/5/2564

20 จ้างเหมาบุคลากร - นายเซ็มซู ยือมะดิง 15,500.00        15,500.00    เฉพาะเจาะจง  - นายเซ็มซู ยือมะดิง 15,500.00          เกณฑ์ราคา 85/2563 ลว.28/9/2563 6/5/2564

21 จ้างเหมาบุคลากร - นายอูสมัน สาและ 6,850.00         6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอูสมัน สาและ 6,850.00           เกณฑ์ราคา 92/2563 ลว.28/9/2563 6/5/2564

22

จ้างเหมาบุคลากร - นายซอลาฮุดดีน เบน

โน 17,500.00        17,500.00    

เฉพาะเจาะจง
 - นายซอลาฮุดดีน เบนโน

17,500.00          

เกณฑ์ราคา

96/2563 ลว.28/9/2563 6/5/2564

23 จ้างเหมาบุคลากร - นายอับดุลเลาะ ซี 6,850.00         6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลเลาะ ซี 6,850.00           เกณฑ์ราคา 87/2563 ลว.28/9/2563 6/5/2564

24

จ้างเหมาบุคลากร - นายหะมะเสาแปน 

ดือเร๊ะ 6,850.00         6,850.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายหะมะเสาแปน ดือเร๊ะ

6,850.00           

เกณฑ์ราคา

91/2563 ลว.28/9/2563 6/5/2564

25

จ้างเหมาบุคลากร - นายอันนูวา ยามาลอ

เด็ง 6,850.00         6,850.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายอันนูวา ยามาลอเด็ง

6,850.00           

เกณฑ์ราคา

107/2563 ลว.28/9/2563 6/5/2564

26

จ้างเหมาบุคลากร - นายมูฮัมมัดกามาล 

อาแว 7,050.00         7,050.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นายมูฮัมมัดกามาล อาแว

7,050.00           

เกณฑ์ราคา

93/2563 ลว.28/9/2563 6/5/2564

27 จ้างเหมาบัคลากร - นางสาวอาตีก๊ะ แมจิ 16,000.00        16,000.00    เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาตีก๊ะ แมจิ 16,000.00          เกณฑ์ราคา 78/2563 ลว.30/9/2563 6/5/2564

28

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวซูไรดา ดา

หาแมง 16,000.00        16,000.00    

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวซูไรดา ดาหาแมง

16,000.00          

เกณฑ์ราคา

77/2563 ลว.30/9/2563 6/5/2564

29

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาววันณูรอาซัน

 ตะกานิ 16,000.00        16,000.00    

เฉพาะเจาะจง  - นางสาววันณุนอาซัน โต๊ะ

กานิ 16,000.00          

เกณฑ์ราคา

76/2563 ลว.30/9/2563 6/5/2564
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30

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวกูซัยฟะห์ 

ต่วนแดร์ 16,000.00        16,000.00    

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวกูซัยฟะห์ ต่วนแดร์

16,000.00          

เกณฑ์ราคา

80/2563 ลว.30/9/2563 6/5/2564

31

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอามีณา ฮา

มะ 16,000.00        16,000.00    

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวอามีณา ฮามะ

16,000.00          

เกณฑ์ราคา

81/2563 ลว.30/9/2563 6/5/2564

32 จ้างเหมาบัคลากร - นางสาวโซเฟีย มะแด 16,000.00        16,000.00    

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวโซเฟีย มะแด

16,000.00          

เกณฑ์ราคา

79/2563 ลว.30/9/2563 6/5/2564

33 จ้างเหมาบุคลากร - นายดุลซาลัม มะลี 6,850.00         6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายดุลซาลัม มะลี 6,850.00           เกณฑ์ราคา 86/2563 ลว.28/9/2563 6/5/2564

34 จ้างเหมาบุคลากร นายอัควาน ตาเละ 16,000.00        16,000.00    เฉพาะเจาะจง  - นายอัควาน ตาเละ 16,000.00          เกณฑ์ราคา 75/2563 ลว.28/9/2563 6/5/2564

35 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวนุรอีมาน ซีนา 8,650.00         8,650.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวนุรอีมาน ซีนา

8,650.00           

เกณฑ์ราคา

95/2563 ลว.28/9/2563 6/5/2564

36 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 3,150.00         3,150.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรือนไฟฟ้า 3,150.00           เกณฑ์ราคา 179/2564 ลว.12/3/2564 7/5/2564

37

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 

รายการ 11,042.40        11,042.40    

เฉพาะเจาะจง
หจก.อภิ

11,042.40          

เกณฑ์ราคา

178.1/2564 ลว.15/3/2564 7/5/2564

38 จ้างท าผ้าม่านก้ันเตียง 94,125.00        94,125.00    เฉพาะเจาะจง  - นายประจบ ขุนแดง 94,125.00          เกณฑ์ราคา 166/2564 ลว.19/3/2564 7/5/2564

39 จ้างเหมาบุคลากร - นายสุไลมาน มะนอ 13,600.00        13,600.00    เฉพาะเจาะจง  - นายสุไลมาน มะนอ 13,600.00          เกณฑ์ราคา 5/2564 ลว.25/2/2564 14/5/2564

40

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวมูนาดียา สา

มะ 8,800.00         8,800.00      

เฉพาะเจาะจง
 - นางสาวมูนาดียา สามะ

8,800.00           

เกณฑ์ราคา

14/2564 ลว.31/3/2564 14/5/2564

41 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 รายการ 11,550.00        11,550.00    เฉพาะเจาะจง บ.แม็กดีซีน จ ากัด 11,550.00          เกณฑ์ราคา 14/2564 ลว.5/10/2563 14/5/2564
42 จ้างเหมาบริการขนส่งขยะมูลฝอยติดเช้ือ 6,500.00         6,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจ เซอร์วิส 6,500.00           เกณฑ์ราคา 106/2563 ลว.28/9/2563 14/5/2564

43

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 3,360.00         3,360.00      

เฉพาะเจาะจง
หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วิส

3,360.00           

เกณฑ์ราคา

178/2564 ลว.12/3/2564 14/5/2564
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44

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ 5,015.00         5,015.00      

เฉพาะเจาะจง
หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วิส

5,015.00           

เกณฑ์ราคา

107/2564 ลว.15/1/2564 14/5/2564

45 จ้างเหมาท าความสะอาด ปจด.เมย.64 155,150.00      155,150.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วิส 155,150.00        เกณฑ์ราคา 19/2564 ลว.29/3/2564 14/5/2564

46 จ้างเหมาดูแลบ ารุงต้นไม้ ปจด.เมย.64 28,000.00        28,000.00    เฉพาะเจาะจง  - นายพาหตะ สาและ 28,000.00          เกณฑ์ราคา 36/2563 ลว.28/9/2563 14/5/2564

47 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 39,648.10        39,648.10    เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอ็ม.เอ 39,648.10          เกณฑ์ราคา 189/2564 ลว.31/3/2564 14/5/2564

48 จ้างเหมาประกอบอาหาร ปจด.เมย.64 69,285.00        69,285.00    เฉพาะเจาะจง  - นางสาวคอลีเยาะ อาแซ 69,285.00          เกณฑ์ราคา 175/2564 ลว.31/3/2564 14/5/2564

49 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล ปจด.เมย.64 1,000.00         1,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวซากีต๊ะ วาราวอ 1,000.00           เกณฑ์ราคา 2/2564 ลว.30/12/2563 17/5/2564

50 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ปจด.เมย.64 2,400.00         2,400.00      

เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปป้ี แอนด์ 

เซอร์วิส 2,400.00           

เกณฑ์ราคา

105/2563 ลว.28/9/2563 17/5/2564

51 ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 2,000.00         2,000.00      

เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จ ากัด 2,000.00           

เกณฑ์ราคา

109/2563 ลว.28/9/2563 18/5/2564

52 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,500.00         3,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก ดรัก จ ากัด 3,500.00           เกณฑ์ราคา 419/2563 ลว.15/9/2563 18/5/2564

53

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 5 รายการ 84,000.00        84,000.00    

เฉพาะเจาะจง

หจก.พี.เอส.เมดไลน์ 84,000.00          

เกณฑ์ราคา

17/2564 ลว.7/1/2564 18/5/2564

54 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 10,560.00        10,560.00    เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 10,560.00          เกณฑ์ราคา 383/2563 ลว.18/8/2563 18/5/2564

55 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,000.00         2,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 2,000.00           เกณฑ์ราคา 430/2563 ลว.14/9/2563 18/5/2564

56 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,000.00         2,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด 2,000.00           เกณฑ์ราคา 339/2563 ลว.9/7/2563 18/5/2564

57 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,180.00         3,180.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มีน่า จ ากัด 3,180.00           เกณฑ์ราคา 417/2563 ลว.15/9/2563 18/5/2564

58 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,800.00         3,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มีน่า จ ากัด 3,800.00           เกณฑ์ราคา 344/2563 ลว.8/7/2563 18/5/2564

59 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,360.00         6,360.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มีน่า จ ากัด 6,360.00           เกณฑ์ราคา 280/2563 ลว.12/5/2563 18/5/2564

60 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,385.00         2,385.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มีน่า จ ากัด 2,385.00           เกณฑ์ราคา 198/2563 ลว.18/3/2563 18/5/2564

61 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 16,200.00        16,200.00    เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 16,200.00          เกณฑ์ราคา 414/2563 ลว.15/9/2563 18/5/2564
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62 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 78,000.00        78,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 78,000.00          เกณฑ์ราคา 415/2563 ลว.15/9/2563 18/5/2564

63 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 3,650.00         3,650.00      เฉพาะเจาะจง ทอพพิเคิล เมด 3,650.00           เกณฑ์ราคา 28/2564 ลว.2/11/2563 18/5/2564

64 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 6,000.00         6,000.00      เฉพาะเจาะจง ทอพพิเคิล เมด 6,000.00           เกณฑ์ราคา 13/2564 ลว.5/10/2563 18/5/2564

65 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ

1,230.00         

1,230.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์

 จ ากัด 1,230.00           

เกณฑ์ราคา

431/2563 ลว.14/9/2563 18/5/2564

66 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ

1,230.00         

1,230.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์

 จ ากัด 1,230.00           

เกณฑ์ราคา

392/2563 ลว.20/8/2563 18/5/2564

67 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ

4,100.00         

4,100.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์

 จ ากัด 4,100.00           

เกณฑ์ราคา

293/2563 ลว.13/5/2563 18/5/2564

68 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,230.00         1,230.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์

 จ ากัด 1,230.00           

เกณฑ์ราคา

244/2563 ลว.10/4/2563 18/5/2564

69 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 18,000.00        18,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จ ากัด 18,000.00          เกณฑ์ราคา 26/2564 ลว.2/11/2563 18/5/2564

70 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 540.00            540.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จ ากัด 540.00              เกณฑ์ราคา 27/2564 ลว.2/11/2563 18/5/2564

71 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,700.00         1,700.00      

เฉพาะเจาะจง หสน.โณงงานเภสัชกรรม 

พอนด์เคมีคอล 1,700.00           

เกณฑ์ราคา

367/2563 ลว.6/8/2563 18/5/2564

72 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 10,300.00        10,300.00    

เฉพาะเจาะจง หสน.โณงงานเภสัชกรรม 

พอนด์เคมีคอล 10,300.00          

เกณฑ์ราคา

432/2563 ลว.23/9/2563 18/5/2564

73 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 รายการ 4,800.00         4,800.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ 

จ ากัด 4,800.00           

เกณฑ์ราคา

24/2564 ลว.2/11/2563 18/5/2564

74 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,400.00         5,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์นแมนู จ ากัด 5,400.00           เกณฑ์ราคา 113/2563 ลว.14/1/2563 18/5/2564

75 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,500.00         3,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด 3,500.00           เกณฑ์ราคา 307/2563 ลว.1/6/2563 18/5/2564

76 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,000.00         6,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยูดทเป้ียน จ ากัด 6,000.00           เกณฑ์ราคา 374/2563 ลว.7/8/2563 18/5/2564
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77 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 12,000.00        12,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ยูเนียนเมดดิคอล จ ากัด 12,000.00          เกณฑ์ราคา 229/2563 ลว.7/4/2563 18/5/2564

78 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 9,230.00         9,230.00      เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลแคร์ จ ากัด 9,230.00           เกณฑ์ราคา 422/2563 ลว.15/9/2563 18/5/2564

79 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,050.00         1,050.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เยนเนอร์ราลดร๊กส์เฮ้าส์ 

จ ากัด 1,050.00           

เกณฑ์ราคา

401/2563 ลว.14/9/2563 18/5/2564

80 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 14,000.00        14,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.พรอสฟาร์มา จ ากัด 14,000.00          เกณฑ์ราคา 360/2563 ลว.5/8/2563 18/5/2564

81 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,400.00         5,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.พรอสฟาร์มา จ ากัด 5,400.00           เกณฑ์ราคา 276/2563 ลว.12/5/2563 18/5/2564

82 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 5,400.00         5,400.00      เฉพาะเจาะจง บ.พรอสฟาร์มา จ ากัด 5,400.00           เกณฑ์ราคา 277/2563 ลว.12/5/2563 18/5/2564

83 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 11,603.25        11,603.25    เฉพาะเจาะจง บ.พรอสฟาร์มา จ ากัด 11,603.25          เกณฑ์ราคา 382/2563 ลว.18/8/2563 18/5/2564

84 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 16,200.00        16,200.00    เฉพาะเจาะจง บ.พรอสฟาร์มา จ ากัด 16,200.00          เกณฑ์ราคา 427/2563 ลว.23/9/2563 18/5/2564

85

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 10 รายการ 27,100.00        27,100.00    

เฉพาะเจาะจง

บ.เอส ที ดี เมดิคอล จ ากัด 27,100.00          

เกณฑ์ราคา

31/2564 ลว.5/2/2564 18/5/2564

86

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จ านวน 4 รายการ 28,750.00        28,750.00    

เฉพาะเจาะจง

บ.เอส ที ดี เมดิคอล จ ากัด 28,750.00          

เกณฑ์ราคา

19/2564 ลว .7/1/2564 18/5/2564

87 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 1,400.00         1,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 1,400.00           เกณฑ์ราคา 25/2564 ลว.23/3/2564 18/5/2564

88 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 2,200.00         2,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 2,200.00           เกณฑ์ราคา 29/2563 ลว. 17/8/2563 18/5/2564

89 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 4 รายการ 8,800.00         8,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 8,800.00           เกณฑ์ราคา 25/2563 ลว.9/6/2563 18/5/2564

90 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 8,500.00         8,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด 8,500.00           เกณฑ์ราคา 5/2564 ลว.23/11/2563 18/5/2564

91 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 7,300.00         7,300.00      เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด 7,300.00           เกณฑ์ราคา 18/2564 ลว.18/2/2564 18/5/2564

92 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 8,560.00         8,560.00      เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด 8,560.00           เกณฑ์ราคา 19/2563 ลว.18/5/2563 18/5/2564

93 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 2,595.00         2,595.00      เฉพาะเจาะจง บ.ชูมิตร 1967 จ ากัด 2,595.00           เกณฑ์ราคา 22/2564 ลว.23/3/2564 18/5/2564

94 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 4,750.00         4,750.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม

 จ ากัด 4,750.00           

เกณฑ์ราคา

18/2564 ลว.11/2/2564 18/5/2564
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95 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 3,500.00         3,500.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม

 จ ากัด 3,500.00           

เกณฑ์ราคา

19/2564 ลว.11/2/2564 18/5/2564

96 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 2,800.00         2,800.00      

เฉพาะเจาะจง บ.เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม

 จ ากัด 2,800.00           

เกณฑ์ราคา

9/2564 ลว.4/1/2564 18/5/2564

97 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 5 รายการ 20,460.00        20,460.00    

เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 

จ ากัด 20,460.00          

เกณฑ์ราคา

52/2564 ลว.4/1/2564 18/5/2564

98 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 5 รายการ 37,440.00        37,440.00    

เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 

จ ากัด 37,440.00          

เกณฑ์ราคา

53/2564 ลว.4/1/2564 18/5/2564

99

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวฮัสเมาะห์ ตู

แป 4,735.00         4,735.00      

เฉพาะเจาะจง

 - นางสาวอัสเมาะห์ ตูแป 4,735.00           

เกณฑ์ราคา

104/2563 ลว.28/9/2563 19/5/2564

100 จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอาซียะ อารง 5,020.00         5,020.00      

เฉพาะเจาะจง

 - นางสาวอาซียะ อารง 5,020.00           

เกณฑ์ราคา

102/2563 ลว.28/9/2563 19/5/2564

101 จ้างเหมาบุคลากร - นายมามะนูซิ ฮาวี 5,720.00         5,720.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมามะนูซิ ฮาวี 5,720.00           เกณฑ์ราคา 100/2563 ลว.28/9/2563 19/5/2564

102

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวพาตีมะห์ 

อาแว 4,200.00         4,200.00      

เฉพาะเจาะจง

 - นางสาวพาตีมะห์ อาแว 4,200.00           

เกณฑ์ราคา

103/2563 ลว.28/9/2563 19/5/2564

103

จ้างเหมาบุคลากร - นางสาวอะฟ้าฟ เจะ

เตะ 6,315.00         6,315.00      

เฉพาะเจาะจง

 - นางสาวอะฟ้าฟ เจ๊ะเตะ 6,315.00           

เกณฑ์ราคา

101/2563 ลว.28/9/2563 19/5/2564

104 จ้างเหมาบุคลากร - นายอาริฟีน นาแซ 4,510.00         4,510.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอาริฟีน นาแซ 4,510.00           เกณฑ์ราคา 99/2563 ลว.28/9/2563 19/5/2564

105 ซ้ือวัสดุแผ่นป้าย 6,000.00         6,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอาชวา เฮลแคร์ 6,000.00           เกณฑ์ราคา 13/2564 ลว.12/3/2564 19/5/2564

106 ซ้ือวัสดุชุดตรวจอาหาร 17,500.00        17,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอาชวา เฮลแคร์ 17,500.00          เกณฑ์ราคา 12/2564 ลว.12/3/2564 19/5/2564

107 จ้างท าสติกเกอร์ 10,880.00        10,880.00    เฉพาะเจาะจง ร้านซายอดีไซน์ เจาะไอร้อง 10,880.00          เกณฑ์ราคา 186/2564 ลว.19/4/2564 19/5/2564

108 จ้างท าป้ายอะคริลิค 8,090.00         8,090.00      เฉพาะเจาะจง ร้านซายอดีไซน์ เจาะไอร้อง 8,090.00           เกณฑ์ราคา 177/2/2564 ลว.5/4/2564 19/5/2564
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109 จ้างท าป้ายพลาสวู้ด 16,750.00        16,750.00    เฉพาะเจาะจง ร้านซายอดีไซน์ เจาะไอร้อง 16,750.00          เกณฑ์ราคา 174/2564 ลว.29/3/2564 19/5/2564

110 ซ้ือครุภณฑ์งานบ้ายงานครัว 12,500.00        12,500.00    เฉพาะเจาะจง  - สุทินเฟอร์นิเจอร์ 12,500.00          เกณฑ์ราคา 183.1/2564 ลว.24/3/2564 19/5/2564

111 จ้างปรังปรุงซ่ออมแซมเคาน์เตอร์ 5,500.00         5,500.00      เฉพาะเจาะจง  - สุทินเฟอร์นิเจอร์ 5,500.00           เกณฑ์ราคา 103/2564 ลว.7/1/2564 19/5/2564

112 จ้างปรังปรุงซ่ออมแซมเคาน์เตอร์ 6,500.00         6,500.00      เฉพาะเจาะจง  - สุทินเฟอร์นิเจอร์ 6,500.00           เกณฑ์ราคา 137/2564 ลว.2/2/2564 19/5/2564

113 จ้างปรังปรุงประตูอาคาร 665,000.00      665,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.คอร์คอมเซ็นเตอร์ 665,000.00        เกณฑ์ราคา 16/2564 ลว.15/3/2564 19/5/2564

114 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 29,910.00        29,910.00    เฉพาะเจาะจง ร้านซีเค อินเอตร์เทรด 29,910.00          เกณฑ์ราคา 7/2564 ลว.4/1/2564 24/5/2564

115 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 27,740.00        27,740.00    เฉพาะเจาะจง ร้านซีเค อินเอตร์เทรด 27,740.00          เกณฑ์ราคา 12/2564 ลว.5/2/2564 24/5/2564

116 จ้างท าแบบฟอรืมบันทึกสภาวะโรคฟันผุ 17,500.00        17,500.00    เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์นราธิวาส 17,500.00          เกณฑ์ราคา 125/2564 ลว.22/1/2564 24/5/2564

117 จ้างซ่อมรถยานพาหนะ 30,800.00        30,800.00    เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์นราธิวาส 30,800.00          เกณฑ์ราคา 104/2564 ลว.12/1/2564 24/5/2564

118 จ้างซ่อมรถยานพาหนะ 6,450.00         6,450.00      เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์นราธิวาส 6,450.00           เกณฑ์ราคา 117/2564 ลว.15/1/2564 24/5/2564

119 จ้างซ่อมรถยานพาหนะ 200.00            200.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์นราธิวาส 200.00              เกณฑ์ราคา 108/2564 ลว.12/1/2564 24/5/2564

120

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 

รายการ 2,039.00         2,039.00      

เฉพาะเจาะจง

ร้านรัศมี 2,039.00           

เกณฑ์ราคา

105/2564 ลว.14/1/2564 24/5/2564

121

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ 1,142.00         1,142.00      

เฉพาะเจาะจง

ร้านรัศมี 1,142.00           

เกณฑ์ราคา

96/2564 ลว.7/1/2564 24/5/2564

122

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 

รายการ 1,214.00         1,214.00      

เฉพาะเจาะจง

ร้านรัศมี 1,214.00           

เกณฑ์ราคา

91/2564 ลว.6/1/2564 24/5/2564

123

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ 1,043.00         1,043.00      

เฉพาะเจาะจง

ร้านรัศมี 1,043.00           

เกณฑ์ราคา

100/2564 ลว.11/1/2564 24/5/2564

124

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ 1,095.00         1,095.00      

เฉพาะเจาะจง

ร้านรัศมี 1,095.00           

เกณฑ์ราคา

110/2564 ลว.18/1/2564 24/5/2564

125 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 214.00            214.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนิรุสมี 214.00              เกณฑ์ราคา 182/2564 ลว.22/3/2564 24/5/2564
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126 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ 918.00            918.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนิรุสมี 918.00              เกณฑ์ราคา 45/2564 ลว.5/11/2563 24/5/2564

127 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ 194.00            194.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนิรุสมี 194.00              เกณฑ์ราคา 177/2564 ลว.12/3/2564 24/5/2564

128 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 8,800.00         8,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 8,800.00           เกณฑ์ราคา 365/2563 ลว.5/8/2563 25/5/2564

129 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,250.00         2,250.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 2,250.00           เกณฑ์ราคา 375/2563 ลว.7/8/2563 25/5/2564

130 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 34,000.00        34,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 34,000.00          เกณฑ์ราคา 426/2563 ลว.23/9/2563 25/5/2564

131 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ 12,101.00        12,101.00    เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 12,101.00          เกณฑ์ราคา 394/2563 ลว.21/8/2563 25/5/2564

132 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 19,000.00        19,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 19,000.00          เกณฑ์ราคา 393/2563 ลว.21/8/2563 25/5/2564

133 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,750.00         2,750.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 2,750.00           เกณฑ์ราคา 376/2563 ลว.7/8/2563 25/5/2564

134

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 12 

รายการ 4,977.00         4,977.00      

เฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 4,977.00           

เกณฑ์ราคา

180.1/2564 ลว.19/3/2564 25/5/2564

135 ซ้ือวัดุส านักงาน จ านวน 33 รายการ 28,733.00        28,733.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 28,733.00          เกณฑ์ราคา 132/2564 ลว.9/2/2564 25/5/2564

136

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20 

รายการ 15,805.00        15,805.00    

เฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 15,805.00          

เกณฑ์ราคา

114/2564 ลว.21/1/2564 25/5/2564

137

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 11 

รายการ 4,550.00         4,550.00      

เฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 4,550.00           

เกณฑ์ราคา

127/2564 ลว.10/2/2564 25/5/2564

138

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ 5,656.00         5,656.00      

เฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 5,656.00           

เกณฑ์ราคา

33/2564 ลว.22/10/2563 25/5/2564

139 ซ้ือวัดุส านักงาน จ านวน 57 รายการ 43,239.00        43,239.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 43,239.00          เกณฑ์ราคา 77/2564 ลว.16/12/2563 25/5/2564

140 ซ้ือวัดุส านักงาน จ านวน 31 รายการ 27,116.00        27,116.00    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 27,116.00          เกณฑ์ราคา 252/2564 ลว.19/1/2564 25/5/2564

141 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 190.00            190.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเล็งมอเตอร์ 190.00              เกณฑ์ราคา 234/2563 ลว.9/6/2563 27/5/2564

142

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

1,220.00         

1,220.00      

เฉพาะเจาะจง

ร้านเปาะนิ-มะ 1,220.00           

เกณฑ์ราคา

258/2563 ลว.10/7/2563 27/5/2564
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143 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 75.00              75.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ย.การเกษตร 75.00               เกณฑ์ราคา 262/2563 ลว.14/7/2563 27/5/2564

144 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ

582.00            582.00         เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ เคร่ืองครัว 582.00              เกณฑ์ราคา 260/2563 ลว.13/7/2563 27/5/2564

145 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 

รายการ

436.00            436.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจิบเฮง 436.00              เกณฑ์ราคา 259/2563 ลว.13/7/2563 27/5/2564

146

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 560.00            

560.00         

เฉพาะเจาะจง ร้านนราทองและวัสดุก่อสร้าง

560.00              

เกณฑ์ราคา

257/2563 ลว.10/7/2563 27/5/2564

147 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

625.00            625.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจิบเฮง 625.00              เกณฑ์ราคา 281/2563 ลว.4/8/2563 27/5/2564

148

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

230.00            

230.00         

เฉพาะเจาะจง ร้านดีวรรณพาณิชย์

230.00              

เกณฑ์ราคา

288/2563 ลว.5/8/2563 27/5/2564

149 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 720.00            720.00         เฉพาะเจาะจง บ.เดอะ เคดี เฮ้าส์ จ ากัด 720.00              เกณฑ์ราคา 49/2563 ลว.10/8/2563 27/5/2564

150

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

400.00            

400.00         

เฉพาะเจาะจง ร้านจิบเฮง

400.00              

เกณฑ์ราคา

295/2562 ลว.11/8/2563 27/5/2564

151 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 190.00            190.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเล็งมอเตอร์ 190.00              เกณฑ์ราคา 298/2563 ลว.17/8/2563 27/5/2564

152

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

520.00            

520.00         

เฉพาะเจาะจง ร้านจิบเฮง

520.00              

เกณฑ์ราคา

299/2563 ลว.18/8/2563 27/5/2564

153

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ

600.00            

600.00         

เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ เคร่ืองครัว

600.00              

เกณฑ์ราคา

304/2563 ลว.24/8/2563 27/5/2564

154 จ้างถ่ายเอกสาร 333.00            333.00         เฉพาะเจาะจง ร้านย่ีงอก๊ิฟช็อป 333.00              เกณฑ์ราคา 231.1/2563 ลว.25/9/2563 27/5/2564

155

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

377.00            

377.00         

เฉพาะเจาะจง ร้านจิบเฮง

377.00              

เกณฑ์ราคา

338/2563 ลว.23/9/2563 27/5/2564

156 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

300.00            300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.รัตนภัณฑ์ 300.00              เกณฑ์ราคา 331/2563 ลว.16/9/2563 27/5/2564

157 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 420.00            420.00         เฉพาะเจาะจง ร้านส าเพ็งมาบตาพุด 420.00              เกณฑ์ราคา 334/2563 ลว.17/9/2563 27/5/2564

158 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 

รายการ

865.00            865.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจิบเฮง 865.00              เกณฑ์ราคา 13/2564 ลว.6/10/2563 27/5/2564
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159 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 650.00            650.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนรากรอบวิทย์ 650.00              เกณฑ์ราคา 3/2564 ลว.1/10/2563 27/5/2564

160 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

620.00            620.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจิบเฮง 620.00              เกณฑ์ราคา 30/2564 ลว.20/10/2563 27/5/2564

161 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 

รายการ

1,495.00         1,495.00      เฉพาะเจาะจง ร้านดีวรรณพาณิชย์ 1,495.00           เกณฑ์ราคา 17/2564 ลว.7/10/2563 27/5/2564

162 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,000.00         2,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนรากรอบวิทย์ 2,000.00           เกณฑ์ราคา 29/2564 ลว.20/10/2563 27/5/2564

163 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 282.00            282.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน Day Day Shop 282.00              เกณฑ์ราคา 12/2564 ลว.6/10/2563 27/5/2564

164 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 15,200.00        15,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้านนราแบตเตอร่ี 15,200.00          เกณฑ์ราคา 185/2564 ลว.26/3/2564 27/5/2564

165 จ้างบริการสอบเทียน 8,025.00         8,025.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอ พลัส เมดิคอล จ ากัด 8,025.00           เกณฑ์ราคา 146/2564 ลว.19/2/2564 27/5/2564

166 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ

57,000.00        

57,000.00    

เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล 

โปรดัคส์ จ ากัด 57,000.00          

เกณฑ์ราคา

410/2563 ลว.14/9/2563 27/5/2564

167 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ

50,450.00        

50,450.00    

เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล 

โปรดัคส์ จ ากัด 50,450.00          

เกณฑ์ราคา

352/2563 ลว.8/7/2563 27/5/2564

168 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 6,350.00         6,350.00      เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ จ ากัด 6,350.00           เกณฑ์ราคา 433/2563 ลว.23/7/2563 27/5/2564

169 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 3 รายการ

3,520.00         

3,520.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด 3,520.00           

เกณฑ์ราคา

28/2563 ลว.17/8/2563 27/5/2564

170 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 4 รายการ

1,670.00         

1,670.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด 1,670.00           

เกณฑ์ราคา

27/2563 ลว.17/8/2563 27/5/2564

171 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ

2,500.00         

2,500.00      

เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเร

ตอร่ี 2,500.00           

เกณฑ์ราคา

273/2563 ลว.12/5/2563 27/5/2564

172 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ

1,450.00         

1,450.00      

เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเร

ตอร่ี 1,450.00           

เกณฑ์ราคา

305/2563 ลว.1/6/2563 27/5/2564

173 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ

3,300.00         

3,300.00      

เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเร

ตอร่ี 3,300.00           

เกณฑ์ราคา

306/2563 ลว.1/6/2563 27/5/2564
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174 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ

1,800.00         

1,800.00      

เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเร

ตอร่ี 1,800.00           

เกณฑ์ราคา

346/2563 ลว.8/7/2563 27/5/2564

175 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ

3,300.00         

3,300.00      

เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเร

ตอร่ี 3,300.00           

เกณฑ์ราคา

391/2563 ลว.20/8/2563 27/5/2564

176 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ

1,160.00         

1,160.00      

เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเร

ตอร่ี 1,160.00           

เกณฑ์ราคา

424/2563 ลว.14/9/2563 27/5/2564

177 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 5 รายการ 4,354.90         4,354.90      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,354.90           เกณฑ์ราคา 24/2564 ลว.23/3/2564 27/5/2564

178 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 รายการ 59,706.00        59,706.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 59,706.00          เกณฑ์ราคา 15/2564 ลว.5/10/2563 27/5/2564

179 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 12,840.00        12,840.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 12,840.00          เกณฑ์ราคา 2/2564 ลว.5/10/2563 27/5/2564

180 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 6,848.00         6,848.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 6,848.00           เกณฑ์ราคา 20/2564 ลว.2/11/2563 27/5/2564

181 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 19,260.00        19,260.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 19,260.00          เกณฑ์ราคา 40/2564 ลว.2/12/2563 27/5/2564

182 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 14,552.00        14,552.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 14,552.00          เกณฑ์ราคา 37/2564 ลว.2/12/2563 27/5/2564

183 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 12,120.96        12,120.96    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 12,120.96          เกณฑ์ราคา 36/2564 ลว.2/12/2563 27/5/2564

184 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ

4,066.00         

4,066.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 4,066.00           

เกณฑ์ราคา

1/2564 ลว.7/10/2563 27/5/2564

185 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ

3,900.00         

3,900.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 3,900.00           

เกณฑ์ราคา

2/2564 ลว.7/10/2563 27/5/2564

186 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ

9,391.90         

9,391.90      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 9,391.90           

เกณฑ์ราคา

3/2564 ลว.7/10/2563 27/5/2564

187 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ

15,000.00        

15,000.00    

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 15,000.00          

เกณฑ์ราคา

4/2564 ลว.7/10/2563 27/5/2564
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188 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ

3,662.00         

3,662.00      

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 3,662.00           

เกณฑ์ราคา

5/2564 ลว.7/10/2563 27/5/2564

189 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 10 รายการ

43,481.00        

43,481.00    

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 43,481.00          

เกณฑ์ราคา

6/2564 ลว.7/10/2563 27/5/2564

190 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ

16,414.00        

16,414.00    

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรมสาขา

ภาคใต้ 16,414.00          

เกณฑ์ราคา

7/2564 ลว.7/10/2563 27/5/2564

191 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,450.00        96,450.00    เฉพาะเจาะจง บ.เออีซี เฮลแคร์ จ ากัด 96,450.00          เกณฑ์ราคา 20/2564 ลว.7/1/2564 27/5/2564

192 จ้างท าป้ายไวนิลและสต๊ิกเกอร์ 16,120.00        16,120.00    เฉพาะเจาะจง หจก.โอเคปร้ินส์ 16,120.00          เกณฑ์ราคา 101/2564 ลว.6/1/2564 31/5/2564

193

จ้างท าบริการสอบเทียนและบ ารุงรักษา

เคร่ืองมือ

43,656.00        

43,656.00    

เฉพาะเจาะจง หจก.โอเคปร้ินส์

43,656.00          

เกณฑ์ราคา

143/2564 ลว.11/2/2564 31/5/2564

3,268,014.51   


