
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ วันที่จ่ำย

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าจ้างท าป้ายโฟมบอร์ด 4,950.00            4,950.00      เฉพาะเจาะจง ร้านซายอ ดีไซน์ เจาะไอร้อง 4,950.00           เกณฑ์ราคา 179/2564 ลว.9/4/2564 2/7/2564

2 ค่าจ้างท าป้ายอักษรและโลโก้ 38,000.00          38,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านซายอ ดีไซน์ เจาะไอร้อง 38,000.00         เกณฑ์ราคา 193/2564 ลว.3/5/2564 2/7/2564

3 จ้างเหมาบุคคลากร - นายอับดุลกอเดร์ มาน๊ะ 7,650.00            7,650.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลกอเดร์  มาน๊ะ 7,650.00           เกณฑ์ราคา 90/2563 ลว.28/9/2563 7/7/2564

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

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

6 จ้างเหมาบุคคลากร - นางสาวอัสวานี มะสุยี 8,800.00            8,800.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอัสวานี มะสุยี 8,800.00           เกณฑ์ราคา 98/2563 ลว.28/9/2563 7/7/2564

7 จ้างเหมาบุคคลากร - นางสาวอรสา หน่อโต๊ะ 10,300.00          10,300.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอรสา หน่อโต๊ะ 10,300.00         เกณฑ์ราคา 84/2563 ลว.28/9/2563 7/7/2564

8 จ้างเหมาบุคคลากร - นางสาวอาซียัน แสบีดิง 10,400.00          10,400.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาซียัน แสบีดิง 10,400.00         เกณฑ์ราคา 94/2563 ลว.28/9/2563 7/7/2564

9 จ้างเหมาบุคคลากร - นายเซ็มซู ยือมะดิง 15,500.00          15,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นายเซ็มซู ยือมะดิง 15,500.00         เกณฑ์ราคา 85/2563 ลว.28/9/2563 7/7/2564

10 จ้างเหมาบุคคลากร - นายอูสมัน สาและ 6,850.00            6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอูสมัน สาและ 6,850.00           เกณฑ์ราคา 92/2563 ลว.28/9/2563 7/7/2564

11 จ้างเหมาบุคคลากร - นายซอลาฮุดดีน เบนโน 17,500.00          17,500.00     เฉพาะเจาะจง  - นายซอลาฮุดดีน เบนโน 17,500.00         เกณฑ์ราคา 96/2563 ลว.28/9/2563 7/7/2564

12 จ้างเหมาบุคคลากร - นายอับดุลเลาะ ซี 6,850.00            6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอับดุลเลาะ ซี 6,850.00           เกณฑ์ราคา 87/2563 ลว.28/9/2563 7/7/2564

13 จ้างเหมาบุคคลากร - นายหะมะเสาแปน ดือเร๊ะ 6,850.00            6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายหะมะเสาแปน ดือเร๊ะ 6,850.00           เกณฑ์ราคา 91/2563 ลว.28/9/2563 7/7/2564

14 จ้างเหมาบุคคลากร - นายอันนูวา ยามาลอเด็ง 6,850.00            6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอันนูวา ยามาลอเด็ง 6,850.00           เกณฑ์ราคา 107/2563 ลว.28/9/2563 7/7/2564

15 จ้างเหมาบุคคลากร - นายมูฮัมหมัดกามาล อาแว 7,050.00            7,050.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมูฮัมหมัดกามาล อาแว 7,050.00           เกณฑ์ราคา 93/2563 ลว.28/9/2563 7/7/2564

16 จ้างเหมาบุคคลากร - นางสาวอาตีก๊ะ แมจิ 16,000.00          16,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาตีก๊ะ แมจิ 16,000.00         เกณฑ์ราคา 78/2563 ลว.30/9/2563 7/7/2564

17 จ้างเหมาบุคคลากร - นางสาวซูไรดา ดาหาแมง 16,000.00          16,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวซูไรดา ดาหาแมง 16,000.00         เกณฑ์ราคา 77/2563 ลว.30/9/2563 7/7/2564

18 จ้างเหมาบุคคลากร - นางสาววันณูรอาซัน โต๊ะกานิ 16,000.00          16,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาววัฯณูรอาซัน โต๊ะกานิ 16,000.00         เกณฑ์ราคา 76/2563 ลว.30/9/2563 7/7/2564

19 จ้างเหมาบุคคลากร - นางสาวกูซัฟฟะห์ ต่วนแดร์ 16,000.00          16,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวกูซัยฟฟะห์ ต่วนแดร์ 16,000.00         เกณฑ์ราคา 80/2563 ลว.30/9/2563 7/7/2564

20 จ้างเหมาบุคคลากร - นางสาวอามีณา ฮามะ 16,000.00          16,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอามีณา ฮามะ 16,000.00         เกณฑ์ราคา 81/2563 ลว.30/9/2563 7/7/2564
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ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ วันที่จ่ำย

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

21 จ้างเหมาบุคคลากร - นางสาวโซเฟีย มะแด 16,000.00          16,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวโซเฟีย มะแด 16,000.00         เกณฑ์ราคา 79/2563 ลว.30/9/2563 7/7/2564

22 จ้างเหมาบุคคลากร - นายดุลซาลัม มะลี 6,850.00            6,850.00      เฉพาะเจาะจง  - นายดุลซาลัม มะลี 6,850.00           เกณฑ์ราคา 86/2563 ลว.28/9/2563 7/7/2564

23 จ้างเหมาบุคคลากร - นายอัควาน ตาเละ 16,000.00          16,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายอัควาน ตาเละ 16,000.00         เกณฑ์ราคา 75/2563 ลว.28/9/2563 7/7/2564

24 จ้างเหมาบุคคลากร - นางสาวนุรอีมาน ซีนา 864.99              864.99         เฉพาะเจาะจง  - นางสาวนุรอีมาน ซีนา 864.99             เกณฑ์ราคา 95/2563 ลว.28/9/2563 7/7/2564

25 จ้างเหมาบุคคลากร - นายลุด มะรือซะ 6,600.00            6,600.00      เฉพาะเจาะจง  - นายลุด มะรือซะ 6,600.00           เกณฑ์ราคา 15/2564 ลว17/5/2564 7/7/2564

26 จ้างเหมาบุคคลากร - นายหะมะสะเปียง มาน๊ะ 5,000.00            5,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมูหะมะสะเปียง มาน๊ะ 5,000.00           เกณฑ์ราคา 16/2564 ลว.31/5/2564 7/7/2564

27 จ้างเหมาบุคคลากร - นายอาหะมะ มะลี 5,000.00            5,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอาหะมะ มะลี 5,000.00           เกณฑ์ราคา 17/2564 ลว.31/5/2564 7/7/2564

28 ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต 10,700.00          10,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จ ากัด 10,700.00         เกณฑ์ราคา 108/2563 ลว.28/9/2563 9/7/2564

29 ค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต 2,000.00            2,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 2,000.00           เกณฑ์ราคา 109/2563 ลว.28/9/2563 9/7/2564

30 จ้างเหมาบุคคลากร - นายสุไลมาน มะนอ 13,000.00          13,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายสุไลมาน มะนอ 13,000.00         เกณฑ์ราคา 5/2564 ลว.25/2/2564 9/7/2564

31 จ้างเหมาบุคคลากร - นางสาวมูนาดียา สามะ 15,400.00          15,400.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวมูนาดียา สามะ 15,400.00         เกณฑ์ราคา 14/2564 ลว.31/3/2564 9/7/2564

32 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 446.00              446.00         เฉพาะเจาะจง ร้านประมงภัณฑ์ 446.00             เกณฑ์ราคา 113/2564 ลว.19/1/2564 12/7/2564

33 จ้างดูดส่ิงปฎิกูล 4,700.00            4,700.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอัมรีย์ มะอุเซ็ง 4,700.00           เกณฑ์ราคา 126/2564 ลว.22/1/2564 12/7/2564

34 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 1,361.04            1,361.04      เฉพาะเจาะจง ร้านนราโลหะการ 1,361.04           เกณฑ์ราคา 120/2564 ลว.25/1/2564 12/7/2564

35 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ 120.00              120.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนิฟาติล 120.00             เกณฑ์ราคา 134/2564 ลว.1/2/2564 12/7/2564

36 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 1,210.00            1,210.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจิบเฮง 1,210.00           เกณฑ์ราคา 138/2564 ลว.10/2/2564 12/7/2564

37 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ 1,282.93            1,282.93      เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นดิท โซลูชั่น จ ากัด 1,282.93           เกณฑ์ราคา 139/2563 ลว.11/2/2563 12/7/2564

38 ซ้ือวัสดุอาหาร จ านวน 6 รายการ 725.00              725.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจิบเฮง 725.00             เกณฑ์ราคา 129/2564 ลว.3/2/2564 12/7/2564

39 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ 570.00              570.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเล็งมอเตอร์ 570.00             เกณฑ์ราคา 141/2564 ลว.8/2/2564 12/7/2564

40 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ 777.00              777.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจิงเฮง 777.00             เกณฑ์ราคา 128/2564 ลว.3/2/2564 12/7/2564

41 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 200.00              200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเล็งมอเตอร์ 200.00             เกณฑ์ราคา 154/2564 ลว.4/3/2564 12/7/2564
42 ซ้ือวัสดุการเกษตร 525.00              525.00         เฉพาะเจาะจง หจก.รัตนภัณฑ์ 525.00             เกณฑ์ราคา 161/2564 ลว.9/3/2564 12/7/2564

43 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ 4,847.00            4,847.00      เฉพาะเจาะจง ร้านดีวรรณพานิชย์ 4,847.00           เกณฑ์ราคา 172/2564 ลว.12/3/2564 12/7/2564

44 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 1,210.00            1,210.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจิบเฮง 1,210.00           เกณฑ์ราคา 160/2564 ลว.9/3/2564 12/7/2564

45 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 95.00                95.00          เฉพาะเจาะจง ร้านรานินทร์ ทีวี 95.00               เกณฑ์ราคา 122/2564 ลว.29/1/2564 12/7/2564



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ วันที่จ่ำย

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

46 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 40,874.00          40,874.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จ ากัด 40,874.00         เกณฑ์ราคา 13/2564 ลว.31/3/2564 12/7/2564

47 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ปจด.พค.64 2,400.00            2,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 2,400.00           เกณฑ์ราคา 105/2563 ลว.28/9/2563 12/7/2564

48 ซ้ือวัสดุเชื้องเพลิง 33,640.10          33,640.10     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอ็ม.เอ 33,640.10         เกณฑ์ราคา 227/2564 ลว.31/5/2564 12/7/2564

49 จ้างเหมาบุคคลากร - นางสาวอาซียะ อารง 4,010.00            4,010.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอาซียะ อารง 4,010.00           เกณฑ์ราคา 102/2563 ลว.28/9/2563 12/7/2564

50 จ้างเหมาบุคคลากร - นายมามะนูซิ ฮาวี 3,310.00            3,310.00      เฉพาะเจาะจง  - นายมามะนูซี ฮาวี 3,310.00           เกณฑ์ราคา 100/2563 ลว.28/9/2563 12/7/2564

51 จ้างเหมาบุคคลากร - นางสาวพาตีมะห์ อาแว 3,540.00            3,540.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวพาตีมะห์ อาแว 3,540.00           เกณฑ์ราคา 103/2563 ลว.28/9/2563 12/7/2564

52 จ้างเหมาบุคคลากร - นางสาวอะฟ้าฟ เจ๊ะเตะ 3,970.00            3,970.00      เฉพาะเจาะจง  - นางสาวอะฟ้าฟ เจ๊ะเตะ 3,970.00           เกณฑ์ราคา 101/2563 ลว.28/9/2563 12/7/2564

53 จ้างเหมาบุคคลากร - นายอาริฟีน นาแซ 6,300.00            6,300.00      เฉพาะเจาะจง  - นายอาริฟีน นาแซ 6,300.00           เกณฑ์ราคา 99/2563 ลว.28/9/2563 12/7/2564

54 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 91,647.00          91,647.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แลบ จ ากัด 91,647.00         เกณฑ์ราคา 33/2564 ลว.5/2/2564 14/7/2564

55 จ้างเหมาบริการขนส่งขยะ ปจด.มิย.64 6,500.00            6,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจ.เซอร์วิส 6,500.00           เกณฑ์ราคา 106/2563 ลว.28/9/2563 14/7/2564

56 จ้างเหมาท าความสะอาด 155,150.00         155,150.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เจ แอนด์ ดี เซอร์วิส 155,150.00        เกณฑ์ราคา 19/2564 ลว.29/3/2564 14/7/2564

57 จ้างเหมาประกอบอาหาร ปจด.มิย.64 92,180.00          92,180.00     เฉพาะเจาะจง  - นางสาวคอลีเยาะ อาแซ 92,180.00         เกณฑ์ราคา 218/2564 ลว.31/5/2564 14/7/2564

58 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล 1,000.00            1,000.00      เฉพาะเจาะจง  - นางซากีต๊ะ วาราวอ 1,000.00           เกณฑ์ราคา 2/2564 ลว.30/12/2563 14/7/2564

59 จ้างถ่ายเอกสาร ปจด.กพ.64 397.00              397.00         เฉพาะเจาะจง ร้านยี่งอกิ๊ฟช็อป 397.00             เกณฑ์ราคา 141.1/2564 ลว.8/2/2564 14/7/2564

60 จ้างถ่ายเอกสาร ปจด.มีค.64 756.00              756.00         เฉพาะเจาะจง ร้านยี่งอกิ๊ฟช็อป 756.00             เกณฑ์ราคา 163.1/2564 ลว.12/3/2564 14/7/2564

61 จ้างถ่ายเอกสาร ปจด.เมย.64 829.00              829.00         เฉพาะเจาะจง ร้านยี่งอกิ๊ฟช็อป 829.00             เกณฑ์ราคา 182/2564 ลว.9/4/2564 14/7/2564

62 จ้างเหมาบริการดูแลสวนไม้ประดับ 28,000.00          28,000.00     เฉพาะเจาะจง  - นายพาหตะ สาและ 28,000.00         เกณฑ์ราคา 36/2563 ลว.28/9/2564 15/7/2564

63 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 15,500.00          15,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกดรัก จ ากัด 15,500.00         เกณฑ์ราคา 19/2564 ลว.9/11/2563 19/7/2564

64 ซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน2 รายการ 31,390.00          31,390.00     เฉพาะเจาะจง ร้านซีเค อินเตอร์เทรด 31,390.00         เกณฑ์ราคา 20/2564 ลว.3/3/2564 27/7/2564

65 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 2 รายการ 16,950.00          16,950.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซีทีเอ็ม โกลเบิล จ ากัด 16,950.00         เกณฑ์ราคา 1/2564 ลว.19/1/2564 29/7/2564

66 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 14,980.00          14,980.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 14,980.00         เกณฑ์ราคา 62/2564 ลว.8/2/2564 29/7/2564

67 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 18,725.00          18,725.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 18,725.00         เกณฑ์ราคา 61/2564 ลว.8/2/2564 29/7/2564

68 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 19,902.00          19,902.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 19,902.00         เกณฑ์ราคา 48/2564 ลว.4/1/2564 29/7/2564

69 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 17,762.00          17,762.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 17,762.00         เกณฑ์ราคา 46/2564 ลว.4/1/2564 29/7/2564

70 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 9,630.00            9,630.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 9,630.00           เกณฑ์ราคา 136/2564 ลว.29/1/2564 29/7/2564
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71 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,359.80            3,359.80      เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 3,359.80           เกณฑ์ราคา 151/2564 ลว.29/1/2564 29/7/2564

72 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 31,458.00          31,458.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 31,458.00         เกณฑ์ราคา 122/2564 ลว.8/1/2564 29/7/2564

73 จ้างท าฟันเทียม จ านวน 10 รายการ 11,380.52          11,380.52     เฉพาะเจาะจง บ.ไชยา อารี เด็นทัล แลป จ ากัด 11,380.52         เกณฑ์ราคา 7/2564 ลว.2/4/2564 30/7/2564

74 จ้างท าฟันเทียม จ านวน 4 รายการ 1,538.66            1,538.66      เฉพาะเจาะจง บ.ไชยา อารี เด็นทัล แลป จ ากัด 1,538.66           เกณฑ์ราคา 8/2564 ลว.7/5/2564 30/7/2564

75 จ้างท าฟันเทียม จ านวน 3 รายการ 3,787.80            3,787.80      เฉพาะเจาะจง บ.ไชยา อารี เด็นทัล แลป จ ากัด 3,787.80           เกณฑ์ราคา 9/2564 ลว.7/5/2564 30/7/2564

76 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ปจด.มิย.64 2,400.00            2,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 2,400.00           เกณฑ์ราคา 105/2563 ลว.28/9/2563 30/7/2564

77 ค่าถ่ายเอกสารส่วนที่เกินจากค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 98.70                98.70          เฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 98.70               เกณฑ์ราคา 215/2564 ลว.31/5/2564 30/7/2564

78 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ปจด.มิย.64 3,468.00            3,468.00      เฉพาะเจาะจง ร้านยี่งอกิ๊ฟช็อป 3,468.00           เกณฑ์ราคา 217/2564 ลว.31/5/2564 30/7/2564

79 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 5 รายการ 2,700.00            2,700.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 2,700.00           เกณฑ์ราคา 11/2564 ลว.20/1/2564 30/7/2564

80 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ 10,500.00          10,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด10,500.00         เกณฑ์ราคา 4/2564 ลว.12/1/2564 30/7/2564

81 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 1,070.00            1,070.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดาร์ฟี่ จ ากัด 1,070.00           เกณฑ์ราคา 17/2564 ลว.15/2/2564 30/7/2564

82 ซ้ือวัสดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 7,600.00            7,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 7,600.00           เกณฑ์ราคา 14/2564 ลว.18/2/2564 30/7/2564

83 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 2,400.00            2,400.00      เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัล ซัพพลาย 2,400.00           เกณฑ์ราคา 38/2564 ลว.2/12/2563 30/7/2564

84 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,200.00            4,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 4,200.00           เกณฑ์ราคา 28/2564 ลว.9/11/2563 30/7/2564

85 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,820.00            1,820.00      เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด 1,820.00           เกณฑ์ราคา 89/2564 ลว.25/12/2563 30/7/2564

86 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 18,500.00          18,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป จ ากัด 18,500.00         เกณฑ์ราคา 8/2564 ลว.5/10/2563 30/7/2564

87 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 4,500.00            4,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเลอร์ จ ากัด 4,500.00           เกณฑ์ราคา 34/2564 ลว.2/12/2563 30/7/2564

88 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 13,500.00          13,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.วี.พี.เมดิคอล เทรดด้ิง จ ากัด 13,500.00         เกณฑ์ราคา 59/2564 ลว.5/2/2564 30/7/2564

89 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 13,000.00          13,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 13,000.00         เกณฑ์ราคา 371/2563 ลว.7/8/2563 30/7/2564

90 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 9,000.00            9,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด 9,000.00           เกณฑ์ราคา 32/2564 ลว.16/11/2563 30/7/2564

91 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 13,104.29          13,104.29     เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟารืมาซูติคอล จ ากัด 13,104.29         เกณฑ์ราคา 58/2564 ลว.7/12/2563 30/7/2564

92 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 7,100.00            7,100.00      เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 7,100.00           เกณฑ์ราคา 23/2564 ลว.29/9/2563 30/7/2564

93 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 6,700.00            6,700.00      เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 6,700.00           เกณฑ์ราคา 33/2564 ลว.2/12/2563 30/7/2564

94 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 3,210.00            3,210.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 3,210.00           เกณฑ์ราคา 399/2563 ลว.14/9/2563 30/7/2564

95 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 10,000.00          10,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 10,000.00         เกณฑ์ราคา 400/2563 ลว.14/9/2563 30/7/2564
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96 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 898.80              898.80         เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด 898.80             เกณฑ์ราคา 429/2563 ลว.14/9/2563 30/7/2564

97 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,450.00            2,450.00      เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล 2,450.00           เกณฑ์ราคา 37/2564 ลว.16/11/2563 30/7/2564

98 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,900.00            4,900.00      เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล 4,900.00           เกณฑ์ราคา 91/2564 ลว.25/12/2563 30/7/2564

99 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 30,000.00          30,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ดี เอช ซี เทรดดอ้ง 30,000.00         เกณฑ์ราคา 180/2563 ลว.30/7/2563 30/7/2564

100 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 39,000.00          39,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ดี เอช ซี เทรดดอ้ง 39,000.00         เกณฑ์ราคา 181/2563 ลว.30/7/2563 30/7/2564

101 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 1 รายการ 16,800.00          16,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 16,800.00         เกณฑ์ราคา 191/2563 ลว.26/8/2563 30/7/2564

102 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ 33,920.00          33,920.00     เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 33,920.00         เกณฑ์ราคา 192/2563 ลว.26/8/2563 30/7/2564

103 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,933.60            6,933.60      เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 6,933.60           เกณฑ์ราคา 340/2563 ลว.8/7/2563 30/7/2564

104 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 10,849.80          10,849.80     เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 10,849.80         เกณฑ์ราคา 423/2563 ลว.21/9/2563 30/7/2564

105 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 11,200.00          11,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด 11,200.00         เกณฑ์ราคา 421/2563 ลว.15/9/2563 30/7/2564

106 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 16,800.00          16,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด 16,800.00         เกณฑ์ราคา 87/2564 ลว.25/12/2563 30/7/2564

107 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,750.00            1,750.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 1,750.00           เกณฑ์ราคา 95/2564 ลว.25/12/2563 30/7/2564

108 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ 9,109.00            9,109.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 9,109.00           เกณฑ์ราคา 25/2564 ลว.9/11/2563 30/7/2564

109 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,311.20            2,311.20      เฉพาะเจาะจง บ.แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 2,311.20           เกณฑ์ราคา 30/2564 ลว.11/11/2563 30/7/2564

110 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,800.00            1,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.แสงไทยเมดิคอล จ ากัด 1,800.00           เกณฑ์ราคา 31/2564 ลว.13/11/2563 30/7/2564

111 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 10,800.00          10,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 10,800.00         เกณฑ์ราคา 2/2564 ลว.5/10/2563 30/7/2564

112 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 900.00              900.00         เฉพาะเจาะจง บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 900.00             เกณฑ์ราคา 434/2563 ลว.14/9/2563 30/7/2564

113 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,600.00            1,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 1,600.00           เกณฑ์ราคา 413/2563 ลว.14/9/2563 30/7/2564

114 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 25,500.00          25,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 25,500.00         เกณฑ์ราคา 411/2563 ลว.14/9/2563 30/7/2564

115 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,750.00            1,750.00      เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอ.เคมีคอลส์ จ ากัด 1,750.00           เกณฑ์ราคา 412/2563 ลว.14/9/2563 30/7/2564

116 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,480.00            2,480.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาซา แลบ จ ากัด 2,480.00           เกณฑ์ราคา 370/2563 ลว.7/8/2563 30/7/2564

117 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 4,960.00            4,960.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาซา แลบ จ ากัด 4,960.00           เกณฑ์ราคา 418/2563 ลว.15/9/2563 30/7/2564

118 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 1,240.00            1,240.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาซา แลบ จ ากัด 1,240.00           เกณฑ์ราคา 10/2564 ลว.4/10/2563 30/7/2564

119 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 8,000.00            8,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาซา แลบ จ ากัด 8,000.00           เกณฑ์ราคา 1/2564 ลว.5/10/2563 30/7/2564

120 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 2,480.00            2,480.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาซา แลบ จ ากัด 2,480.00           เกณฑ์ราคา 35/2564 ลว.16/11/2563 30/7/2564



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ วันที่จ่ำย

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

121 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 8,000.00            8,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.มาซา แลบ จ ากัด 8,000.00           เกณฑ์ราคา 17/2564 ลว.9/11/2563 30/7/2564

122 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 40,200.00          40,200.00     เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 40,200.00         เกณฑ์ราคา 364/2563 ลว.5/8/2563 30/7/2564

123 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 48,650.00          48,650.00     เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 48,650.00         เกณฑ์ราคา 363/2563 ลว.5/8/2563 30/7/2564

124 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 28,900.00          28,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 28,900.00         เกณฑ์ราคา 409/2563 ลว.14/9/2563 30/7/2564

125 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ 22,635.00          22,635.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 22,635.00         เกณฑ์ราคา 378/2563 ลว.14/8/2563 30/7/2564

126 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 13,600.00          13,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 13,600.00         เกณฑ์ราคา 359/2563 ลว.5/8/2563 30/7/2564

127 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 6,150.00            6,150.00      เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 6,150.00           เกณฑ์ราคา 420/2563 ลว.15/9/2563 30/7/2564

128 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 28,961.00          28,961.00     เฉพาะเจาะจง บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด 28,961.00         เกณฑ์ราคา 27/2564 ลว.15/1/2564 30/7/2564

129 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 23,701.00          23,701.00     เฉพาะเจาะจง บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด 23,701.00         เกณฑ์ราคา 23/2563 ลว.3/12/2563 30/7/2564

130 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 22,029.00          22,029.00     เฉพาะเจาะจง บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด 22,029.00         เกณฑ์ราคา 60.1/2563 ลว.4/8/2563 30/7/2564

131 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 36,620.00          36,620.00     เฉพาะเจาะจง บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด 36,620.00         เกณฑ์ราคา 29/2564 ลว.5/2/2564 30/7/2564

1,690,810.23     


